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MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 
CASTRO VERDE, REALIZADA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 
2012. 

 
 
Nº.6/2012 
 
Aos vinte dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e doze, no Centro Recreativo da 
vila e freguesia de Entradas, compareceram: Maria Fernanda Coelho do Espírito Santo, 
Presidente da Assembleia Municipal de Castro Verde, Maria Manuela Revés Florêncio e 
Maria Cesaltina da Cruz Mendes Basílio, 1ª. e 2ª. Secretárias da respetiva Mesa, e Filipe 
Manuel Patrício Mestre, Fernando Martins da Silva, Artur Jorge Cordeiro Lagartinho, 
João Pedro Dias Aurélio, Francisco António Simões Gonçalves, Manuel da Conceição 
Colaço, José Tomé dos Anjos, Carla Maria Costa Guerreiro Gonçalves, Rui Luís Silva de 
Matos, Cândido Manuel Colaço, Antónia Maria Godinho Almeida do Espírito Santo, 
Fernanda Guerreiro dos Santos Felício, António José Silvestre Jerónimo, Manuel Jacinto 
Batista Tomé e Manuel dos Santos Marques, na qualidade de Vogais do mesmo Órgão, a 
fim de se reunirem em sessão ordinária. 
 
Faltaram a esta sessão os Vogais Carlos Alberto Soares Ramos e Sónia Isabel Sousa 
Nascimento. 
 
Estiveram igualmente presentes, do executivo municipal, o Sr. Presidente da Câmara e os 
Srs. Vereadores António João Fernandes Colaço, António José da Luz Paulino e Paulo 
Jorge Maria do Nascimento. 
 
ABERTURA: 
 
Verificando a existência de quórum, a Srª. Presidente da Assembleia declarou aberta a 
sessão, desejando as boas vindas e bom trabalho à nova vogal, Srª. Carla Maria Costa 
Guerreiro Gonçalves, na sequência do pedido de renúncia do mandato da Srª Vogal 
Liliana Cristina Valente António, e em seguida procedeu à leitura do edital que a tornou 
pública, com a seguinte ordem de trabalhos: 
 
Período antes da ordem do dia. 
 
- Aprovação da ata da sessão anterior. 
- Expediente. 
- Outros assuntos de interesse. 
- Período reservado à intervenção do público. 
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Ordem do dia 
 
   1º. Apreciação e votação das propostas das Opções do Plano e Orçamento Municipais 
         para o ano de 2013. 
 
   2º. Apreciação e votação da proposta do Mapa de Pessoal para o ano de 2013, 
         elaborado nos termos da Lei nº.12/A, de 27 de Fevereiro de 2008. 
 
   3º. Apreciação e votação de proposta de criação de nova estrutura orgânica hierarquiza- 
        da dos serviços municipais. 
 
   4º. Apreciação e votação de proposta de ratificação das autorizações prévias relativas a 
        diversos contratos de aquisição de serviços, e de concessão de autorização genérica 
        de autorizações prévias, para futuros compromissos plurianuais a comprometer até 
        ao final do ano de 2012. 
 
   5º. Apreciação e votação de proposta de pedido de autorização para a realização de des- 
        pesas, logo na fase de compromisso, com novos projetos de investimento, contratos 
        de locação, acordo de cooperação técnica e financeira, parcerias, que se prolongam 
        por mais de um ano civil, independentemente da sua forma jurídica. 
 
   6º. Apreciação e votação de autorização de abertura de procedimento concursal para 
        provimento de dois lugares de Assistente Operacional (Coveiro) e de recrutamento, 
        com recurso à reserva de recrutamento, de um lugar de Assistente Técnico 
        (Biblioteca e Documentação) e de um lugar de Assistente Operacional (Tratorista)  
        nos termos do artigo nº. 46º.da Lei nº. 64-B/2011, de 30 de Dezembro de 2011. 
 
   7º. Apreciação e votação de proposta de atribuição de abono de despesas de representa- 
        ção a pessoal dirigente e chefe de equipa multidisciplinar. 
 
   8º. Eletrificação Rural: Apreciação e votação de proposta de criação de taxas como 
        contrapartida dos interessados pelo investimento realizado. 
 
   9º. Apreciação da informação escrita do Presidente da Câmara relativa à atividade 
        municipal. 
 
  10º. Outros assuntos de interesse. 
 
  11º. Período reservado à intervenção do público. 
 

• Aprovação das atas das sessões anteriores (ordinária e extraordinária): 
Atendendo a que foi previamente distribuída cópia aos Srs. Vogais, dispensou a Srª. 
Presidente a leitura da ata da sessão ordinária realizada no dia 27 de Setembro e da sessão 
extraordinária realizada no dia 12 de Outubro do ano corrente, e colocou-as à apreciação.  
 
Não havendo quaisquer propostas de alteração, submeteu-as à votação, separadamente, 
tendo a primeira sido aprovada, por maioria, com a abstenção da Srª. Vogal Carla Maria 
Costa Guerreiro Gonçalves, e a segunda com as abstenções dos Srs. Vogais Francisco 
António Simões Gonçalves, José Tomé dos Anjos, Cândido Manuel Colaço, João Pedro 
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Dias Aurélio e Carla Maria Costa Gonçalves, por não terem estado presentes nas sessões 
em causa. 
 

• Expediente: 
Deu a 1ª. Secretária da Mesa, Srª. Maria Manuela Florêncio, conhecimento do diverso 
expediente recebido desde a última sessão desta Assembleia, informando que o mesmo 
estava à disposição dos Srs. Vogais para eventual consulta.  
 

• Justificação de falta 
No âmbito do expediente, deu a Srª. 1ª. Secretária conhecimento dos pedidos de 
justificação de faltas solicitados pelos Srs. Vogais João Pedro Dias Aurélio e Francisco 
António Simões Gonçalves à sessão extraordinária realizada no dia 12 de Outubro último, 
e aceites pela Mesa da Assembleia. 
 

• Outros assuntos de interesse: 
Aberto este ponto da ordem de trabalhos apresentou a 1ª. Secretária da Mesa e Presidente 
da Junta de Freguesia de Castro Verde, em nome dos restantes Presidentes das Juntas de 
Freguesia do concelho a seguinte proposta de moção, sido entregue cópia da mesma a 
todos os vogais e em seguida feita a sua leitura: 
 
“Moção 
Pela defesa do poder local democrático, 
Pela defesa do Município de Abril 
Contra a extinção de freguesias. 
 
O Poder Local Democrático constitui um dos alvos fundamentais da ofensiva do Governo 
PSD/CDS contra o regime democrático que o 25 de Abril instituiu e a Constituição da 
República consagra. A coberto das imposições do Pacto, firmado com a troika 
estrangeira, com a pretensa finalidade de salvação do país, mas prosseguindo objetivos 
particulares de há muito desejados, a direita tem em marcha um plano que visa destruir os 
fundamentos do poder local democrático, em particular no que se refere à sua autonomia, 
representatividade e democraticidade, e à sua capacidade própria para prosseguir políticas 
locais de desenvolvimento que respondam aos anseios e necessidades das populações.  
 
Do pacote de medidas contra o poder local democrático, destaca-se, desde logo, o projeto 
para a extinção de mais de mil freguesias, mesmo contra a vontade das populações, a qual 
foi expressa nas deliberações aprovadas pelas assembleias municipais e de freguesias. 
Com um impacto muito reduzido nos orçamentos públicos, e com um dinamismo e 
criatividade que vão muito para além das atribuições que a lei consagra, as freguesias dão 
um contributo único para a coesão do país, a aproximação do Estado às comunidades, a 
resolução de problemas concretos das populações e dos cidadãos, e a promoção do 
desenvolvimento local. Depois da ofensiva contra as freguesias, o ataque aos municípios 
já se encontra anunciado. 
 
Por via da imposição administrativa e legislativa anticonstitucional, o Governo prossegue 
de forma continuada a sua ingerência, intromissão e abuso de poder na autonomia 
jurídica e administrativa do Poder Local, destacando-se, entre outras imposições, a Lei 
dos Compromissos, a Lei do Pessoal Dirigente, a imposição de redução do número de 
trabalhadores, a nova lei das finanças locais, a nova lei do regime jurídico das autarquias, 
a redução do número de eleitos, e a obrigatoriedade de congelar salários e subsídios aos 
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trabalhadores. Não são essas, porém, as únicas formas encontradas de sufocação 
progressiva do poder local democrático. O não cumprimento da lei das finanças locais 
tem levado à descapitalização dos municípios (mais de 1 200 milhões de euros entre 2010 
e 2012) e a criação ilegítima e ilegal de novas entidades administrativas (as CIM´s) tem 
como objetivo encapotado retirar mais de metade das competências atualmente atribuídas 
aos municípios. 
 
A Assembleia Municipal de Castro Verde, reunida no dia 20 de dezembro de 2012, 
delibera reiterar o firme propósito de continuar a lutar pela defesa do poder local 
democrático consignado na Constituição e apela à população do concelho para que se 
mobilize, faça ouvir a sua voz e intervenha nas reuniões públicas dos órgãos municipais e 
de freguesia, contribuindo dessa forma para o reforço desta importante conquista de 
Abril. 
 
Viva o Poder Local Democrático.” 
 
Aberta a discussão da moção apresentada, interveio o Sr. Vogal Filipe Mestre 
congratulando-se com a realização de sessões descentralizadas da sede do concelho face à 
significativa participação de cidadãos nestas sessões ao invés do que se verifica na sede 
do concelho onde a mesma é insignificante. 
 
Quanto à moção apresentada afirmou que, genericamente, concordava com a mesma mas, 
no entanto, voltou a discordar com a apresentação de propostas no decorrer dos trabalhos 
da Assembleia, opinando que, neste caso, podia ser diferente por se tratar de um assunto 
que é público, ao longo do tempo, e sobre o qual este Órgão já tomou posição sobre o 
mesmo, sendo, por isso, seu entendimento, que não há tempo suficiente para fazer uma 
análise mais profunda da mesma proposta em que o seu grupo parlamentar podia dar um 
contributo, e por isso afirmou que ia abster-se. 
 
Não havendo qualquer outra intervenção, a Srª. Presidente colocou a proposta de moção à 
votação, tendo a mesma sido aprovada, por maioria, com as abstenções dos Srs. Vogais 
Francisco Gonçalves, João Dias Aurélio e Filipe Mestre, e os votos favoráveis dos 
restantes Vogais presentes. 
 
Interveio depois o Sr. Vogal e Presidente da Junta de Freguesia de Entradas, desejando as 
boas vindas e um bom trabalho a todos os eleitos a Entradas, quer do órgão deliberativo 
quer do executivo.  
 
Período reservado à intervenção do público: 
Informando que para além deste período havia um outro no final do período da ordem do 
dia destinado ao público, deu a Srª. Presidente a palavra ao público presente, tendo o Sr. 
Manuel António Domingos na sua intervenção começado por afirmar que gostava de ver 
mais pessoas desta freguesia nesta sessão. 
 
Em seguida desejou um bom trabalho à Srª. Vogal Carla Gonçalves e perguntou quais 
foram os motivos do pedido de renúncia ao mandato da Srª. Vogal Liliana António. 
A Srª. Presidente da Assembleia confirmou que o pedido de renúncia da Vogal Liliana 
António foi por motivos profissionais, na sua função de jornalista em Lisboa, e leu na 
íntegra o pedido de renúncia apresentado pela mesma no qual afirma isso mesmo. 
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Ordem do dia: 
Submetendo, formalmente, a ordem do dia à consideração dos Vogais e não havendo 
qualquer reparo à mesma, deu a Srª. Presidente da Assembleia início aos trabalhos: 
 
   1º. Apreciação e votação das propostas das Opções do Plano e Orçamento 
         Municipais para o ano de 2013:  
Submeteu o Srª. Presidente à apreciação da Assembleia Municipal as propostas das 
Opções do Plano e Orçamento Municipais para o ano de 2013, na sequência da 
deliberação do executivo municipal tomada no dia 21 de Novembro findo: 
 
Posto isto, deu a Srª. Presidente a palavra ao Sr. Presidente da Câmara tendo o mesmo 
começado por afirmar que pretendia, de uma forma resumida, retraçar o contexto em que 
o orçamento municipal foi delineado tendo em atenção o que o Poder Local vai ter no ano 
de 2013 e consequentes ameaças que se preveem recair sobre o mesmo nos próximos 
anos. 
 
Neste contexto, lembrou que a moção hoje aqui aprovada, apesar de já ser a terceira 
tomada de posição, é um pouco mais abrangente em matéria de defesa do Poder Local 
Democrático, saído da Constituição de 1976, mas, em sua opinião, será ainda um pouco 
ténue relativamente às ameaças que pairam sobre esta estrutura administrativa. 
 
Assim, lembrou que, dois meses após o presente governo tomar posse, o Sr. Ministro 
Miguel Relvas apresentou o denominado “documento verde” da reforma da 
administração local com o qual definiu à partida, de maneira ideológica, o que o mesmo 
governo - PSD/CDS - reservava para o Poder Local, documento este que apesar de 
imediatamente contestado, o mesmo governo, de imediato, promulgou uma lei 
determinando a extinção de freguesias, a qual veio a ser subscrita pela Assembleia da 
República. 
 
Adiantou que essa mesma lei tem vindo a ser contestada desde a sua aprovação, estando 
agendado para amanhã a votação, na especialidade, na Assembleia da República a 
extinção efetiva de freguesias, sendo a de Casével incluída nesse grupo, e daí afirmar, 
com convicção, que, perante a disciplina de voto que vai funcionar, aquela freguesia vai 
efetivamente desaparecer e este concelho vai ficar mais pobre. 
 
Afirmou que, mais uma vez, era paradoxal o Partido Socialista, apesar de se proclamar 
contra esta lei, hoje, no caso da moção aprovada, voltou a abster-se e na última reunião 
extraordinária da Assembleia Municipal abrilhantou pela sua ausência, apesar das 
justificações apresentadas, quando o ponto único em agenda era a luta contra a extinção 
de freguesias, não tendo assim participado na unânime das decisões. 
 
Adiantou que, para além destas medidas contra o Poder Local, seguiu-se um conjunto de 
legislação, assumida pela Assembleia da República, nomeadamente a “lei dos 
compromissos e dos pagamentos em atraso”, a “concessão de uma linha de crédito ” cujo 
montante global é inferior ao roubo que tem sido efetuado às autarquias através do não 
cumprimento da lei das finanças locais (“os referidos 1.200 milhões de euros na moção 
hoje aprovada), assim como a lei intitulada de estatuto do pessoal dirigente que, para 
além de introduzir alterações ao respetivo estatuto, constitui uma clara ingerência na 
autonomia do Poder Local pelo facto de enformar a organização dos serviços municipais, 
quando, em sua opinião, essa organização, embora obedecendo a determinadas linhas de 
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orientação, devia ser uma responsabilidade, uma decisão e autonomia das autarquias na 
estruturação dos serviços e nunca de um qualquer governo central, 
 
Afirmou que os mesmos serviços funcionam para dar resposta às necessidades das 
populações de cada autarquia e essas mesmas necessidades não são uniformes ao longo 
do País, assim como as orientações politicas e programáticas de cada uma delas também 
não são idênticas, e daí concluir não fazer sentido existir uma lei que determina que uma 
autarquia por ter determinado número de habitantes tem que ter uma determinada 
estrutura de serviços o que, sendo assim, é claramente moldar o papel do Poder Local ao 
que o Governo Central pretende e também retirar a representatividade democrática que o 
mesmo Poder Local enforma dentro da nossa Constituição. 
 
Informou ainda o Sr. Presidente da Câmara da recente publicação de legislação sobre a 
atividade empresarial local e que está em discussão na Assembleia da República um 
projeto de lei sobre o regime jurídico das autarquias, sendo, esta última, em sua opinião, o 
mais grave ataque à autonomia e ao Poder Local, consagrado na Constituição, na medida 
em que esvazia grande parte das competências das Câmara Municipais transferindo-as 
para uns órgãos que não são autarquias locais, uma vez que não têm representatividade 
democrática, por não terem eleitos diretos, as denominadas comunidades intermunicipais, 
que já existem e que são licitas desde que representem a vontade expressa das autarquias 
que as integram, e não através de uma lei que impõe que aquelas comunidades (que não 
são eleitas) assumam determinadas competências de autarquias devidamente eleitas. 
 
Referiu-se depois o Sr. Presidente à nova lei das finanças locais, opinando que a mesma 
será o epitáfio do Poder Local, pois, numa primeira fase, tentaram estrangulá-lo 
extraindo-lhe verbas, depois tentaram através da quebra da sua autonomia 
financeira/administrativa e sobretudo política e agora voltam novamente “à carga” 
através de uma nova lei das finanças locais que, no caso deste concelho, vai retirar 
importantes fontes de receita. 
 
Adiantou o Sr. Presidente que, para além disso, há um conjunto de outra legislação, a sair 
durante o ano de 2013, e outras que, por acordo mútuo entre os partidos que suportam o 
governo e o Partido Socialista, foram adiadas para depois do próximo ato eleitoral, 
referindo-se concretamente à revisão da lei eleitoral das autarquias locais. 
 
O Sr. Presidente informou depois que fez esta resenha resumida por achar que há que ter 
consciência que em todos os dias “o nosso orçamento e a nossa atuação durante o ano de 
2013 vão estar fortemente condicionados a estes fatores e à luta que há que saber 
conduzir para que não nos caiam encima da maneira mais gravosa”. 
 
Lembrou ainda o Sr. Presidente que, para além desta legislação que é especifica ao Poder 
Local, há a Lei do Orçamento de Estado para 2013, aprovada pelo atual governo, que 
também em matéria de Poder Local tem um conjunto de normas extremamente restritivas 
e inibidoras da atividade normal das autarquias, para além de todos outros aspetos que 
devemos ter consciência deles, nomeadamente no referente aos cortes dos subsídios de 
férias e de natal, nas reduções das prestações sociais, nos cortes na saúde, na educação, e 
na ação social, medidas que, em sua opinião, é uma autentica malvadez, de uma 
crueldade e da insensibilidade social que o mesmo orçamento representa. 
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Assim, referindo-se apenas aquelas normas relacionadas com a atividade municipal, 
afirmou que, dentro dessas normas, as mais gravosas, têm a ver com a impossibilidade ou 
mesmo a forte limitação na contratação de pessoal, sendo esta, em sua opinião, outra 
forma que o governo entendeu, por boa, para serciar a autonomia local, isto é primeiro 
“cortar-lhes as pernas” em termos financeiros e por outro lado impede a sua atividade 
normal através da impossibilidade de contratação de pessoal, e agravada com a obrigação 
de reduzir pessoal, em que no caso da nossa autarquia já foi imposto no OE do corrente 
ano uma redução dos seus efetivos em 1%, sendo que no próximo ano essa taxa será de 
2%, para além de não poder haver a renovação e redução dos contratos a prazo existentes, 
conforme pormenorizou. 
 
O Sr. Presidente, perante estas imposições, concluiu que as mesmas implicam a paragem 
da atividade nalguns setores ou então é compelida, contrariamente às suas opções 
programáticas e politicas, a recorrer a serviços externos, e daí achar que todas estas 
medidas não correspondem às obrigações impostas pela “troika”, para reduzir o défice 
público, por entender que não é prescindindo ou reduzindo trabalhadores por imposição e 
para não quebrar a prestação de serviços que tenha que recorrer a serviços externos que 
vai economizar o que quer que seja. 
 
Ainda quanto ao Orçamento de Estado, informou que para além do já referido, havia, ao 
nível dos trabalhadores da função pública, onde os da Autarquia estão integrados, os 
cortes nos subsídios de férias e de natal, uma supressão nas ajudas de custos em 
deslocações diárias inferiores a 20 km, o que implica que, no próximo ano, os 
trabalhadores desta Autarquia deixam de ter direito ao recebimento de ajudas de custo, 
assim como no caso do trabalho extraordinário que se prevê levar mais outro forte corte, 
e ainda os significativos aumentos nos descontos para a segurança social e caixa geral de 
aposentações que recaem sobre os seus vencimentos, frisando que todas estas medidas 
são da responsabilidade do executivo PSD/CDS e não da Autarquia. 
 
Referindo-se ainda às questões relacionadas com pessoal e frisando que as mesmas não 
têm a ver com o OE, afirmou que o Tribunal de Contas, assumindo um papel que, em sua 
opinião, parece ter mais poderes que os órgãos de soberania, publicou recentemente um 
acórdão no qual diz claramente ser ilícito o transporte de pessoal das autarquias 
assegurado para o seu local de trabalho. Adiantou que ainda estava a ser analisado o 
mesmo acórdão, no entanto já afirmou, publicamente, que a Câmara Municipal de Castro 
Verde, independentemente da sua licitude, irá manter o transporte de pessoal de e para os 
seus locais de trabalho. 
 
Abordou depois o Sr. Presidente a questão da avaliação dos imóveis urbanos, para efeitos 
de fixação da base tributária do Imposto Municipal Sobre os Imóveis (IMI), afirmando 
que sempre defendeu uma reavaliação do mesmo património urbano e que a base 
tributária de fixação deveria ter em conta um conjunto de critérios de maneira a permitir 
que os respetivos proprietários possam satisfazer os seus compromissos, assim como era 
importante ser feito igualmente em termos do património rústico. E fazendo uma análise 
ao que a Câmara Municipal pode vir a receber através deste imposto, e afirmando 
acreditar que nada será como o governo prespectiva, lembrou, no entanto, que, no 
pressuposto que tal leve a um aumento das receitas municipais, as mesmas autarquias 
terão que comprar divida pública, o que implica que tal receita não vai servir para atingir 
os objetivos programados pelos executivos municipais mas sim para redução do défice, 
quando, em sua opinião, é sabido que a quota-parte das autarquias no mesmo défice 
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público é mínimo, continuando no entanto a verificar-se, ao nível do estado central, uma 
derrapagem no aumento desse mesmo défice. 
 
Neste enquadramento, o Sr. Presidente da Câmara, cingindo-se às propostas do 
Orçamento e Opções do Plano para 2013, comparou os valores propostos em relação aos 
do ano anterior, lembrando que os mesmos seguem uma linha que vem a ser traçada 
desde o ano de 2010 e que corresponde à definição dos valores orçamentais à realidade 
do nosso concelho e não contar com verbas que muito dificilmente a Autarquia poderia 
alcançar. 
 
Adiantou que os valores propostos não têm a ver com o conceito de crise que se atravessa 
uma vez que os mesmos continuam a considerar a aplicação da lei das finanças locais 
imputada dos cortes que têm vindo a ser seguidos e, sem estar a cortar mais do que aquilo 
que se deve, informou que corresponde sim à adaptação dos orçamentos municipais à 
nossa realidade, e não criar ilusões, “quer à população do concelho quer a nós próprios, 
de que pudemos fazer obras e desenvolver iniciativas com verbas que só por milagre 
podíamos atingir.” 
 
Frisou assim que, em termos globais, o Orçamento Municipal é realista, com uma folga 
necessária, quer para qualquer situação que possa suceder e sobretudo para poder aceder 
a determinadas iniciativas que, não estando contempladas em orçamento, eram 
extremamente morosas e eventualmente impossíveis de concretizar, conforme 
pormenorizou, quer ao nível das receitas quer ao nível das despesas previstas. 
 
Em termos de investimentos previstos no próximo ano, informou que, se não houver 
grandes alterações no que se refere aos fundos comunitários, a obra de maior vulto 
prevista é o Centro de Iniciativas Empresariais do Baixo Alentejo, equipamento que, em 
paralelo com outras iniciativas, poderá permitir um objetivo entendido como fundamental 
mesmo em contexto de crise, para a diversificação da nossa base económica local, isto é 
um equipamento destinado a atrair pequenos e médios empresários onde possam 
encontrar espaços e serviços para desenvolver a sua atividade empresarial. 
 
Referiu-se ainda o Sr. Presidente ao compromisso assumido na contrapartida nacional 
para construção do Lar Frei Manoel das Entradas, assim como o programa de 
eletrificação rural de todos os montes habitados e não eletrificados do concelho de Castro 
Verde, como investimentos de maior vulto. 
 
Adiantou que dentro deste capítulo, a Câmara vai ter um cuidado especial na conservação 
e remodelação de todos os equipamentos municipais, para que os mesmos possam 
continuar a desenvolver os seus objetivos por mais anos. 
 
Abordou depois o Sr. Presidente os outros setores fundamentais que estão desenvolvidos 
no Orçamento e Plano Municipais, nomeadamente a ação social que, em sua opinião, é 
um problema que se vai agravando cada vez mais neste contesto de crise, lembrando 
contudo que o nosso concelho, felizmente, ainda não apresenta sintomas gravosos, devido 
à existência da mina de Neves Corvo, que permite um poder de compra razoável, e que 
indiretamente consegue aguentar os níveis de desemprego numa situação mais ou menos 
instável, apesar de constatar algum aumento desse mesmo desemprego ao nível das 
camadas jovens, numa situação de primeiro emprego após os estudos concluídos. 
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Referiu assim que estas situações anteriormente podiam ser colmatadas com a ida para os 
outros locais do Pais ou até mesmo para o estrangeiro mas que agora já não é saída, e 
que, por isso, em sua opinião, há que estar preparado pelo facto de a situação estar a 
degradar-se apesar de a mina continuar a oferecer os seus salários e a garantir um poder 
de compra a grande parte da população do concelho. 
 
Afirmou que a situação social está-se a agravar devido aos cortes nas prestações sociais, 
nomeadamente nos fundos de desemprego, nos rendimentos sociais de inserção, o que 
provoca o bater com mais frequência “à porta da Câmara Municipal”, (como já não 
acontecia há alguns anos), e daí o orçamento ter verbas acauteladas para acautelar o que 
for necessário, em parceria com todas as entidades a nível local e regional no sentido de 
desenvolver ações que possam minimizar os efeitos negativos da crise. 
 
Lembrou depois que não estava a referir-se ao Poder Central uma vez que esta 
responsabilidade, em última instância e constitucionalmente, é efetivamente do Estado e 
mesmo que politicamente ou partidariamente fosse mais simples dizer “o Estado que 
resolva e às pessoas que lhe batem à porta dissesse para irem bater à do Estado”, prefere 
antes continuar a tentar dentro do possível e sobretudo conjugando esforços a dar 
respostas a essas situações. 
 
Reafirmou o Sr. Presidente que ao nível do Centro de Iniciativas Empresariais, mesmo e 
sobretudo em contexto de crise, o apoio ao desenvolvimento económico é imprescindível 
e que a Câmara vai continuar a apostar neste setor. 
 
Concluiu informando que ao nível das Juntas de Freguesia ia manter as transferências 
correntes iguais às do corrente ano e relativamente às transferências de capital ia dar 
resposta às pretensões que as Juntas de Freguesia lhes transmitiram. 
 
Posto isto, deu a Srª. Presidente a palavra à Assembleia, tendo em primeiro lugar usado 
da palavra o Sr. Vogal Francisco Gonçalves e referindo-se, em termos pessoais, à 
intervenção do Sr. Presidente da Câmara quanto ao sentido de voto da bancada do PS 
relativamente à moção hoje aprovada, afirmou que concordava com algumas das coisas 
nela contidas e com outras não. Lembrou no entanto que, no início deste mandato, foi 
feita uma proposta que mereceu o consenso no sentido de que propostas de moção deste 
tipo pudessem ser apresentadas previamente para melhor serem pensadas e discutidas, 
pelo que perante esta moção afirmou que pela parte dos eleitos da CDU embora tivessem 
concordado com aquela decisão na prática não o concretizaram. 
 
Assim voltou a afirmar que se a proposta de moção hoje apresentada tivesse sido 
entregue previamente, os eleitos do Partido Socialista poderiam ter dado algum 
contributo para a valorizar, nomeadamente quanto à linguagem “planfenetária” que 
contém.  
 
Quanto à sessão extraordinária da Assembleia Municipal, onde foi discutida e aprovada a 
moção contra a extinção de freguesias, e quanto à observação do Sr. Presidente devido à 
ausência dos eleitos do PS, lamentou não ter podido estar presente. 
 
Acerca do Orçamento, afirmou que o proferido pelo Sr. Presidente foi explícito e não lhe 
deixou quaisquer dúvidas, no entanto quanto à parte introdutória que fez, “pareceu-lhe 
mais um discurso político do que outra coisa qualquer”. 
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Em seguida usou da palavra o Sr. Vogal Filipe Mestre corroborando o afirmado pelo Sr. 
Vogal Francisco Gonçalves quanto ao considerar um discurso político a intervenção do 
Sr. Presidente, afirmando que o mesmo terá, na mesma intervenção, feito juízo de valores 
sobre a ausência dos eleitos do Partido Socialista na referida sessão extraordinária e, 
lembrando que nunca havia feito e nem fará quaisquer juízos sobre o sentido das 
ausências ou presenças dos Vogais, interrogou-se qual seria o sentido da ausência nesta 
sessão do Sr. Vogal Carlos Ramos, se por discordar com a realização desta sessão ou se 
por outro qualquer motivo uma vez que as mesmas podem ter as mais variadas razões 
quer por motivos de saúde ou pessoal. 
 
Lamentou o mesmo Vogal que tal observação tenha sido abordada na apresentação do 
Orçamento e Opções do Plano, e lembrou que a moção aprovada na sessão extraordinária 
da Assembleia, contra a extinção de freguesias, foi subscrita pelo Partido Socialista e 
inclusivamente escrita com a colaboração de um elemento da mesma força politica. 
 
Ainda a propósito do afirmado pelo Sr. Presidente quanto ao adiamento da nova lei 
eleitoral para o ano de 2014 com o acordo do PSD/CDS e PS, opinou que a mesma 
afirmação era uma inverdade uma vez que, das notícias vindas a público, não houve 
qualquer entendimento assim como não se sabe quando é que tal vai ser discutido. 
 
Referindo-se concretamente ao Orçamento e Opções do Plano e afirmando que se trata de 
um documento que reflete as opções politicas da maioria, legitimamente eleita, e que da 
mesma forma apresenta, resultante do proposto durante o mandato, concordou com o 
proferido pelo Sr. Presidente quanto ao valor global do orçamento estar limitado pelo 
momento politico que se atravessa e que já se começava a notar há muito tempo. 
 
Referindo que estava a “fazer novamente política” e quanto aos ditos entendimentos do 
PSD, CDS e do PS, em sua opinião são poucos, e afirmou que este governo existe por 
entendimento do PCP, do BE, do PSD e do CDS o qual levou à queda do antigo governo 
do PS. 
 
Quanto ao Orçamento reafirmou que o mesmo está muito condicionado e cada vez mais 
por opções e restrições políticas contra o Poder Local, e daí concordar inteiramente da 
mesma forma do que foi feito no presente ano e cujo grau de concretização irá ser 
analisado em 2013, assim como o que está hoje em apreciação e votação terá igualmente 
o seu julgamento. 
 
Afirmou que este Orçamento apresenta algum exagero em termos de previsão da receita a 
arrecadar, em relação ao ano transato, relativa à derrama e manifestando contudo o seu 
desconhecimento real quanto a essa previsão e deduziu que a Câmara Municipal estará na 
posse de mais elementos para poder fazer essa mesma previsão. 
 
Relativamente à receita que advém do IMI manifestou igualmente dúvidas quanto ao 
reflexo real dessa receita face aos aumentos verificados, pois a falta de liquidez por parte 
dos proprietários para terem capacidade para pagar esses aumentos assim o determinará. 
 
Opinou depois que o Orçamento aqui presente é mais realista do que o do corrente ano 
mas só no próximo ano se verá se o que aqui contemplado no mesmo foi cumprido. 
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Congratulou-se com o protocolo celebrado com o Lar Frei Manoel das Entradas para 
construção de um lar, por considerar justa a aspiração da população de Entradas, face à 
construção de um equipamento idêntico em Santa Bárbara de Padrões. 
 
Manifestou ainda dúvidas quanto à construção do Centro de Iniciativas Empresariais face 
à conjuntura económica que não convida ao lançamento de iniciativas empresariais, face 
à dificuldade de recurso ao crédito, e por isso acha que devia ter sido lançado há anos 
atrás quando da aquisição de um terreno onde se pretendia construir a denominada zona 
de atividades empresariais, contudo, apesar de não ver grande sucesso nesta iniciativa, 
desejou estar enganado. 
 
Em seguida foi dada a palavra ao Sr. Vogal Artur Lagartinho, manifestando a sua 
discordância quanto à opinião formulada pelo Sr. Vogal Filipe Mestre acerca do Centro 
de Iniciativas Empresariais, lembrando que esta iniciativa é diferente de uma zona de 
atividades empresariais, sendo sua opinião que o lançamento deste Centro peca por ser 
tardio tendo em conta que há cerca de 12 anos que esta ideia surgiu. 
 
Opinou que, de facto, estávamos em tempo de “vacas magras” mas acredita que 
continuam a haver “vacas” sendo que este tipo de iniciativas vem precisamente ajudar 
que com pouco investimento se possam criar empresas, disponibilizando às mesmas um 
espaço para funcionarem, sobretudo para as micro e pequenas empresas, e por isso deseja 
que a ideia avance mesmo não se sabendo concretamente qual a adesão que se vai 
verificar, pois existindo irá servir sempre as novas oportunidades que surgem e tornando-
se assim mais fácil a até para conseguirem o acesso ao crédito. 
 
A seguir interveio o Sr. Vogal Manuel Colaço que começou por afirmar que pensava que 
o problema levantado pela bancada do Partido Socialista, acerca da entrega 
antecipadamente das propostas de moção, já estava esquecido, e lembrou que apesar de 
no início do mandato tivesse existido conversa nesse sentido, em sua opinião, perante a 
realização de reuniões espaçadas no tempo como esta, não se pode prever que haja um 
assunto importante no percurso que medeiam as mesmas. Assim, afirmou que tal não tem 
cabimento e pensava que o mesmo problema já tinha sido falado no sentido de ser 
esquecido e ultrapassado e não voltar constantemente a “bater o chicote nesta bancada” 
por quebrar um acordo que em sua opinião não foi nenhum. 
 
Referindo-se ao Orçamento perguntou o mesmo Vogal qual a forma de por em 
funcionamento o Lar de Santa Bárbara de Padrões, por lhe parecerem insuficientes os 
valores contidos no mesmo para apoio social principalmente quando a Segurança Social 
ainda não se comprometeu com qualquer apoio, pelo que alvitrou a Câmara a investir 
mais naquele equipamento para o pôr a funcionar tendo em conta o investimento que foi 
feito e que não pode ficar parado. 
 
Depois interveio o Sr. Vogal Filipe Mestre manifestando-se concordante com a opinião 
manifestada pela Sr. Vogal Manuel Colaço quanto ao maior empenho por parte da 
Câmara para pôr a funcionar o Lar de Santa Bárbara de Padrões, e adiantou que lhe tem 
suscitado alguma preocupação a forma como é que as mesmas instalações e o futuro Lar 
de Entradas vão funcionar dada a inexistência de qualquer protocolo com a Segurança 
Social, e que dúvida que venha a existir perante os cortes que estão a ser feitos nesta área 
e perante a falta de sensibilidade e vontade da parte do atual governo para intervir pelo 
menos num deles. 
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Opinou ainda o mesmo Vogal que nestes investimentos, por vezes, é menos preocupante 
a sua construção mas sim o seu funcionamento pelo facto de implicar todos os meses 
despesas consideráveis, e por isso perguntou se havia alguma iniciativa nesse sentido e 
afirmou que também achava pouca a verba prevista em orçamento para pôr a funcionar o 
Lar de Santa Bárbara de Padrões. 
 
Não havendo mais intervenções, foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Câmara, tendo o 
mesmo começado por informar que ia começar com o discurso político uma vez que as 
perguntas feitas foram de natureza essencialmente politica, nomeadamente quanto ao 
funcionamento dos Lares e da demissão do Estado Central relativamente às suas 
responsabilidades constitucionais no apoio à terceira idade e os cortes dos protocolos 
desde o ano de 2010, através da Segurança Social, frisando assim que não foi este 
governo que os iniciou mas sim o governo anterior, da responsabilidade do Partido 
Socialista, não da maneira como agora é mas de facto foi iniciada nesse governo. 
 
Perante o afirmado pelo Sr. Presidente, o Sr. Vereador António José Paulino, na 
qualidade de Diretor de uma IPSS do concelho, afirmou que no ano de 2010 na mesma 
instituição foi alargado o protocolo do serviço de apoio domiciliário assim como a 
valência do Lar do Polo II, tendo o Sr. Presidente reafirmado que não houve o corte como 
está a verificar-se neste momento mas claramente essa tendência iniciou-se, de facto, na 
vigência do governo do Partido Socialista, e que tal era política e foram opções tomadas. 
 
Afirmou depois que não havia feito qualquer discurso politico, mas sim alertou o 
conjunto das pessoas e fundamentalmente os Srs. Deputados Municipais relativamente ao 
contexto em que o Poder Local se está a desenvolver ao longo destes últimos anos, cada 
vez mais restritivo e mais ameaçador relativamente ao futuro. 
 
Quanto ao maior empenho no funcionamento do Lar de Santa Bárbara de Padrões, 
alvitrado pelo Sr. Vogal Manuel Colaço, o Sr. Presidente da Câmara afirmou que 
assumir, desde já, em termos orçamentais, a responsabilidade do funcionamento do 
mesmo era impensável em termos políticos, pois, em sua opinião, seria baixar os braços, 
e não lutar até às últimas consequências. Nessa matéria afirmou pretender continuar, 
tanto no caso de Santa Bárbara como no de Entradas, quando for tempo disso, para que o 
Estado Central volte a assumir as suas responsabilidades. 
 
Lembrou que no seu “discurso” havia dito que não se punha numa posição oposta, quer 
dizer, sendo responsabilidade do Estado não ia preocupar-se com o assunto, e 
relativamente a Santa Bárbara afirmou, como é do conhecimento de pessoas presentes 
nesta sessão, têm havido conversações no sentido de que o mesmo Lar entre em 
funcionamento durante o ano de 2013, conforme reunião havida com o Presidente da 
Junta de Freguesia e a Direção da Associação Seara de Abril no sentido de delinear uma 
primeira estratégia nesse mesmo sentido. 
 
Corroborando a opinião do Sr. Vogal Filipe Mestre, afirmou que de facto construir uma 
casa é o mais simples, por muito que ela custe, “as dores de cabeça surgem a seguir”. 
Lembrou, por isso, na reunião onde foi assinado o protocolo com o Lar Frei Manoel das 
Entradas, a propósito da contrapartida financeira nacional, ter repetido muito claramente 
essa mesma afirmação. 
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Referindo-se depois ao “custo-idoso”, cifrado entre 800 a 1.000 € cada, e afirmando 
sendo certo que a pensão média dos nossos idosos é de “200 € e poucos euros” , significa 
que o diferencial entre a receita do Lar e o custo efetivo do idoso rondará entre os 500 a 
700 €, o que multiplicado pelo número de utentes previstos, cerca de 47 no caso de Santa 
Bárbara de Padrões, encontra um valor por mês que conforme pode constatar-se, os 
50.000 € euros previstos no orçamento não são suficientes durante um ano. 
 
Reafirmou que inscrever uma verba proporcional às despesas previstas, seria “baixar os 
braços, dar de mão beijada e recusar-se à luta”, que, em sua opinião, é fundamental ser 
travada, em que o conjunto de todas as pessoas participem, quer nos órgãos deliberativo e 
executivo quer a população em geral, exigindo que as funções sociais do Estado sejam 
asseguradas. 
 
Relativamente ao afirmado comício político, lembrou que todos os eleitos desenvolvem 
aqui uma atividade política, de uma forma não neutra e, por isso, é de opinião que há que 
continuar a ter força, independentemente das divergências que haja entre a maioria da 
CDU e a bancada do PS. 
 
Opinou que quanto à questão dos lares, hoje aqui abordada, era obrigatória a unanimidade 
e consensualização de opiniões para não haver equipamentos fechados, pois isso sim, 
seria um crime uma vez que a necessidade objetiva dos mesmos equipamentos mantém-   
-se e há de manter-se por muitos anos, apesar de haver menos “clientes” agora, sobretudo 
da classe média em que seria um potencial cliente destes lares, no entanto, verifica-se 
uma retração das famílias em colocar os idosos em estabelecimentos deste tipo. 
 
Interveio ainda o Sr. Vogal Filipe Mestre afirmando-se, genericamente, concordante com 
o proferido pelo Sr. Presidente, e referiu que empolar um bocado as receitas não é um 
mal tão grande uma vez que há sempre limites quer nas receitas quer nas despesas pois se 
não há receitas reais elas não se podem inventar. Acrescentou que pode-se empolar o 
orçamento para dar folga a alguma coisa, no entanto não lhe parece que seja “receita” 
para a questão do funcionamento dos lares uma vez que o mesmo está condicionado em 
parte pela ausência de clientes que preocupa os estabelecimentos já existentes e 
certamente ainda mais os que futuramente vão iniciar, ume vez que as despesas são certas 
e não podem funcionar sem receitas e daí afirmar a sua preocupação ao ter conhecimento 
de haver famílias que retiram os seus idosos dos lares por não terem condições 
financeiras, devido ao valor das pensões ser muito baixo. 
 
Não havendo mais intervenções, foram as propostas das Opções do Plano e Orçamento 
Municipais submetidos as votação, separadamente, tendo as mesmas sido aprovadas por 
maioria, com 13 votos favoráveis dos eleitos da CDU e 5 abstenções dos eleitos do PS.  
 
A proposta do Orçamento ora aprovada apresenta os seguintes valores: Receitas 
correntes: 10.207.558 €; Receitas de Capital: 3.292.442 €; Total Geral das Receitas: 
13.500,000 €; Despesas correntes: 8.305.379 €; Despesas de capital; 5.194.621 €; Total 
Geral das Despesas: 13.500,000.€. 
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   2º. Apreciação e votação da proposta do Mapa de Pessoal para o ano de 2013, 
        elaborado nos termos da Lei nº.12/A, de 27 de Fevereiro de 2008: 
Colocou a Srª. Presidente à apreciação da Assembleia Municipal a proposta do Mapa de 
Pessoal para ano de 2013, apresentada pelo executivo municipal conforme deliberação 
tomada no dia 21 de Novembro findo: 
 
Não havendo qualquer pedido de esclarecimento sobre o documento em apreciação, foi o 
mesmo submetido à votação tendo sido aprovado por unanimidade, 
 
   3º. Apreciação e votação de proposta de criação de nova estrutura orgânica 
         hierarquizada dos serviços municipais: 
Submeteu a Srª. Presidente à apreciação da Assembleia Municipal o pedido apresentado 
pelo executivo municipal, conforme deliberação tomada na sua reunião realizada no dia 
21 de Novembro último: 
 
“Há dois anos atrás, o Decreto-Lei nº 305/2009, de 23 de Outubro, veio estabelecer um 
novo regime jurídico da organização dos serviços para as autarquias locais, colocando um 
ponto final naquele que vinha sendo aplicado (ao longo de 25 anos), o Decreto-Lei nº 
116/84, de 6 de Abril.  
 
Este diploma veio introduzir significativas inovações na organização e funcionamento 
dos serviços, criando, por exemplo, dois tipos de estruturas, uma nuclear ou fixa e outra 
flexível. Por outro lado, regulou a competência da Assembleia Municipal, da Câmara 
Municipal e ainda do Presidente da Câmara, cf. o disposto nos artºs 6º, 7º e 8º do 
mencionado diploma, na criação de toda a estrutura.  
Agora, passado este curtíssimo espaço de tempo, através da Lei nº 49/2012, de 29 de 
Agosto, é revogado o Decreto-lei nº 93/2004, de 20 de Abril, que adaptava à 
Administração Local a Lei nº 2/2004, de 15 de Janeiro - estatuto do pessoal dirigente dos 
serviços e organismos da administração central, regional e local do Estado. 
 
Mas, para além das implicações ao nível do Estatuto dos Dirigentes, este diploma 
condiciona arbitrariamente a estrutura e organização dos serviços municipais que, mais 
de que obedecer a uma métrica traçada a régua e esquadro, deveria dar a resposta mais 
conveniente e adequada às necessidades de cada Município e das suas populações, no 
quadro das opções políticas definidas, representando mais uma clara ingerência e ataque à 
autonomia do Poder Local. 
 
Assim, face ao exposto e considerando que, até 31 de Dezembro do corrente ano temos 
de adequar a atual estrutura orgânica, às regras e critérios estabelecidos pela nova lei, 
proponho à Câmara Municipal, após discussão e aprovação, a submissão da presente 
proposta à Assembleia Municipal, para que esta no uso da competência que lhe confere o 
artº 6º do Decreto-Lei nº 305/2009, de 23 de Outubro, profira decisão sobre a criação da 
seguinte estrutura orgânica hierarquizada, dos serviços municipais, do Município de 
Castro Verde: 
 
1 - Unidades Orgânicas Flexíveis: 
- São criadas três unidades orgânicas flexíveis, designadas por Divisão de Administração 
e Finanças (Unidade de Apoio Instrumental), Divisão de Obras, Gestão Urbanística e 
Ambiental e Divisão de Ação Social, Educação, Cultura e Desporto (Unidades 
Operativas) chefiadas por 3 Chefes de Divisão (cargos de direção intermédia de 2º grau). 
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Usando a faculdade estabelecida no número 3 do artigo 21º da Lei nº 49/2012, de 
29 de Agosto, abdicamos do cargo de direção intermédia de 1ª grau que 
tínhamos, “Departamento de Administração Geral”, para um cargo de direção 
intermédia de 2º grau (Divisão Municipal). 

- É criado o Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico, com carácter 
permanente, diretamente dependente da direção do Executivo, dirigida ao nível 
intermédio de 3.º grau, chefiado por um técnico superior, tem como missão apoiar a 
definição e a concretização de políticas, instrumentos projetos e ações de licenciamento, 
desenvolvimento e redução de custos de contexto, das atividades económicas, bem como 
a apoiar e concretizar as politicas e projetos de promoção, valorização, atração e reforço 
do tecido empresarial e industrial, bem como assegurar a captação, o desenvolvimento, 
monitorização e controlo de programas e iniciativas de fundos ou apoios quer 
comunitários, nacionais, regionais ou locais, a recrutar mediante as seguintes condições: 
 
a) Núcleo de Competências 

1 - Promover, coordenar e apoiar tecnicamente o desenvolvimento das políticas, 
instrumentos, projetos e iniciativas de implementação, valorização, atração e 
reforço das atividades empresariais, industriais, comerciais e turísticas, 
criando para o efeito um canal específico de licenciamentos, para acelerar e 
reduzir prazos de análise dos processos/projetos de licenciamento; 

2 - Assegurar a coordenação, organização e tramitação expedita de todos os 
processos de licenciamento, através de um canal/serviço específico, 
respeitante às atividades empresariais, industriais, comerciais e turísticas, em 
colaboração estreita e articulada com a Divisão de Obras, Gestão Urbanística 
e Ambiental; 

3 - Apoiar tecnicamente os Órgãos Autárquicos em regime permanência, na 
emissão de pareceres e elaboração de estudos nos domínios das atividades 
empresariais, industriais, comerciais e turísticas, bem como noutras áreas e 
matérias de licenciamento urbanístico que se revelem de interesse para o 
executivo em permanência, com impacto ao nível do ordenamento do 
território, do urbanismo e, do planeamento de vias, mobilidade, equipamentos 
e infraestruturas, em articulação com as unidades orgânicas municipais que 
tenham competências específicas nestas matérias. 

4 - Promover, programar e coordenar a definição e a execução de projetos de 
promoção e desenvolvimento das atividades empresariais, industriais, 
comerciais e turísticas; 

5 - Elaborar planos anuais de eventos e atividades de animação e de incremento 
das atividades comercial, económica e turística, de acordo com as orientações 
superiores, no sentido de fomentar o desenvolvimento económico local; 

6 - Promover, organizar e assegurar a execução das ações e apoio logístico de 
todas as atividades de animação comercial, económica e turística, em estreita 
articulação com as unidades orgânicas de competência específicas na matéria 
e, eventualmente, entidades externas; 

7 - Promover, em cooperação com estruturas públicas centrais ou regionais, 
agentes económicos do município e associações empresariais e sindicais, 
iniciativas promocionais e programas de incentivo a apoio ao 
desenvolvimento de iniciativas empresariais de fomento do emprego e de 
reforço e modernização da economia local; 
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8 - Organizar, coordenar e manter atualizada uma base de dados de entidades, 
associações e agentes económicos nos diversos domínios de atuação, com 
vista a dinamizar projetos direcionados aos diferentes públicos-alvo; 

9 - Promover a elaboração de estudos relativos à atividade económica no concelho 
e às condições gerais de vida dos cidadãos, designadamente na vertente de 
emprego e rendimentos e base económica local; 

10 - Promover a elaboração de estudos e diagnósticos da situação, identificando 
tendências de desenvolvimento económico-social e submetê-las à apreciação 
da Câmara Municipal; 

11 - Preparar, organizar, gerir, difundir e executar as candidaturas aos vários 
programas especiais na área do comércio, industria e sector empresarial, ou a 
outros programas afins; 

12 - Proceder ao levantamento, tratamento e divulgação de informações e dados 
estatísticos de natureza socioeconómica, financeira e turística; 

13 - Estabelecer canais de ligação e de informação com os agentes económicos do 
município e suas associações representativas. 

14 - Assegurar uma pesquisa e conhecimento profundo e atualizado dos 
mecanismos de funcionamento e dos meios necessários à captação dos 
instrumentos financeiros da administração central, fundos comunitários e 
outros; 

15 - Apoiar todos os serviços municipais na preparação e gestão dos processos de 
candidatura aos fundos comunitários ou a desenvolver, em contratos-programa 
ou sob outras modalidades, com a administração central, regional ou local e 
acompanhar a execução dos mesmos, elaborando relatórios periódicos do grau 
de realização; 

16 - Promover e coordenar a preparação, organização, gestão e controlo de todas 
as candidaturas do município a cofinanciamento externo, nacional e 
comunitário; 

17 - Aconselhar e proporcionar aos órgãos e serviços municipais informação 
sobre os diferentes mecanismos de financiamento existentes. 

 
b) Requisitos de recrutamento 

� Possuir curso superior que confira grau de licenciatura; 
� De entre trabalhadores em funções públicas contratados por tempo 

indeterminado; 
� Dotados de competência técnica e aptidão para o exercício das funções; 

c) Experiência profissional 
� 3 anos de experiência profissional 

d) Posição remuneratória 
� 6ª posição remuneratória do pessoal técnico superior.  

Usando a faculdade estabelecida no número 7 do artigo 25º da Lei nº 49/2012, de 29 de 
Agosto, será eliminada a Equipa Multidisciplinar do Desenvolvimento Económico, 
consignada na atual estrutura, quando terminar a comissão de serviço do dirigente em 
funções à data da entrada em vigor da referida Lei, transitando as suas funções para o 
agora criado, “Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico”; 
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2 - Subunidades Orgânicas Flexíveis: 
- Doze lugares ao nível de Secção/Sector – Coordenadores/Encarregados 
 
A Câmara Municipal e o seu Presidente promoverão as diligências consideradas 
necessárias para que a organização da estrutura aqui proposta, não ponha em causa o bom 
funcionamento dos serviços, apesar da sua redução em termos de unidades orgânicas, 
nomeadamente através da elaboração de um Regulamento dos Serviços, por forma a 
articularmos o funcionamento dos mesmos, tendo em conta sempre os limites de 
possíveis lugares a ocupar e autorizados pela Assembleia Municipal.” 
 

 
 
Antes da Srª. Presidente dar a palavra à Assembleia, interveio o Sr. Presidente da Câmara 
que começou por informar que esta estrutura orgânica tem a ver com o cumprimento da 
Lei nº. 49/2012, de 29 de Agosto, referente ao Estatuto do Pessoal Dirigente, e lembrou 
que esta Assembleia havia aprovado em Dezembro de 2011 uma reorganização de 
serviços que foi pensada e estudada com recurso a uma empresa exterior à Câmara 
Municipal e com as opiniões e orientações dentro dos serviços municipais, e que por 
imposição da Lei teria que ser feita até Dezembro de 2011. Adiantou que agora com esta 
Lei, publicada em Agosto, obriga a redefinir os serviços obedecendo única e 
exclusivamente a uma métrica que foi referida na mesma Lei, isto é o número de 
Unidades Orgânicas, Departamentos ou Divisões que uma Câmara Municipal com a 
dimensão como a nossa pode ter, sendo esta proposta a recondensação dos nossos 
serviços para obedecer à mesma Lei, e, ironizando, afirmou que havia assim recorrido a 
um empresa externa dirigida pelo Ministro Miguel Relvas. 
 
Posto isto, foi dada a palavra à Assembleia, o Sr. Vogal Filipe Mestre referindo que esta 
era a segunda reorganização de serviços que é feita, sendo que na primeira já lhe havia 
suscitado algumas dúvidas, não pela organização de serviços em si, uma vez que se trata 
de uma opção política, mas sim pela falta de um estudo que não chegou a ser apresentado 
e que agora volta a verificar-se e, por isso, afirmou que gostava de perceber mais ou 
menos, pois, em sua opinião, não se trata apenas do cumprimento da lei e lembrou que 
havia um estudo quando foi feita a anterior reorganização de serviços e daí perguntar se 
neste houve também algum “estudo para voltar ao estado inicial, uma vez normalmente 
os mesmos são pagos”. 
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O Sr. Presidente da Câmara reparou que o Sr. Vogal não havia percebido a sua 
intervenção uma vez que na mesma havia explicado tudo, no entanto repetiu-a com mais 
pormenor, afirmando que de facto trata-se de uma imposição legal que constitui uma 
clara ingerência nas Câmaras Municipais por parte da administração central obrigando as 
mesmas. 
 
Interveio depois o Sr. Vogal Filipe Mestre afirmando que apesar de a lei impor um limite 
quanto ao número de divisões, no entanto, na organização dos serviços é opção de cada 
Câmara Municipal, dentro desse número, definir quais, e dai voltar a perguntar se da 
outra vez houve um estudo e acha limitativo falar-se apenas no Ministro Miguel Relvas. 
 
O Sr. Presidente da Câmara lembrou que de facto a Câmara Municipal, dentro da 
limitação imposta, podia optar por criar uma ou outra divisão com um nome diferente, no 
entanto as que propõem são aquelas que são óbvias e imprescindíveis, conforme explicou 
em pormenor. 
 
Não havendo mais intervenções, foi a proposta de reorganização de serviços submetida a 
votação tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. 
 
   4º. Apreciação e votação de proposta de ratificação das autorizações prévias rela- 
        tivas a diversos contratos de aquisição de serviços, e de concessão de autoriza- 
        ção genérica de autorizações prévias, para futuros compromissos plurianuais 
        a comprometer até ao final do ano de 2012: 
Colocou a Srª. Presidente à apreciação da Assembleia Municipal o pedido em título, 
solicitado pelo executivo municipal, conforme deliberação tomada na sua reunião de 21 
de Novembro último, na sequência da proposta formulada pelo Sr. Presidente da Câmara: 
 
“A assunção de compromissos plurianuais a realizar na administração local está sujeita a 
autorização prévia da Assembleia Municipal, cf. dispõe o art.º 6º/1-c) da Lei nº.8/2012, 
de 21 de Fevereiro; 
 
A autorização prévia para assunção de compromissos plurianuais da competência do 
órgão deliberativo, poderá ser dada aquando da aprovação dos documentos previsionais, 
opções do plano e orçamento, isto pf. do vertido no art.º 12º do Decreto-Lei nº. 127/2012, 
de 21 de junho, adiante designado por LCPA; 
 
Quando saiu o diploma da LCPA, já os documentos previsionais para 2012 estavam em 
execução; 
 
Há compromissos assumidos em 2012, na sequência de novos contratos e renovações de 
outros, que vão continuar no ano 2013, e que não foram ainda sujeitos a autorização 
prévia da Assembleia Municipal; 
 
Naturalmente que admitindo o legislador que a autorização prévia para assunção de 
compromissos seja proferida quando são aprovados os documentos previsionais do 
Município, estamos a falar de uma autorização prévia genérica; 
 
Assim, para que possamos colmatar a falta de autorização prévia para o ano de 2012, em 
vários compromissos plurianuais já assumidos, proponho a essa Assembleia Municipal: 
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1º. - A ratificação das autorizações prévias em falta por parte da Assembleia e constantes 
do doc.º. Anexo I; 
 
2º. - A autorização genérica de autorizações prévias, para futuros compromissos 
plurianuais a comprometer até ao final do ano de 2012, que serão presentes à posterior 
numa listagem a apresentar a esse Órgão, mais concretamente na última Assembleia 
ordinária do ano em curso.” 
 
Antes de dar a palavra à Assembleia, informou a Srª. Presidente que, quer neste ponto 
quer no seguinte, havias dúvidas quanto à obrigatoriedade deste Órgão pronunciar-se 
sobre os mesmos, pelo que à cautela o executivo municipal optou submete-lo à 
apreciação e votação da Assembleia. 
 
Não havendo qualquer pedido de esclarecimento sobre os pedidos em apreciação, foram 
os mesmos submetidos a votação separadamente, tendo a Assembleia, em ambos, 
deliberado, por maioria com 13 votos favoráveis dos eleitos da CDU e 5 abstenções dos 
eleitos do PS, aprová-los. 
 
   5º. Apreciação e votação de proposta de pedido de autorização para a realização  
        de despesas, logo na fase de compromisso, com novos projetos de investimento 
       contratos de locação, acordo de cooperação técnica e financeira, parcerias, que 
        se prolongam por mais de um ano civil, independentemente da sua forma 
       jurídica: 
Colocou a Srª. Presidente à apreciação da Assembleia o pedido apresentado pelo 
executivo municipal, conforme deliberação tomada na sua reunião de 21 de Novembro 
último, com base na proposta apresentada pelo Sr. Presidente da Câmara: 
 
“A realização da despesa, logo na fase de compromisso, com novos projetos de 
investimento, contratos de locação, acordo de cooperação técnica e financeira, parcerias, 
que se prolonguem por mais de um ano civil, independentemente da sua forma jurídica, 
estão sujeitos a autorização prévia por parte da Assembleia Municipal, isto pf. do 
disposto no art.º. 6º.71-c), da Lei nº.8/2012, de 21 de fevereiro. 
 
Admitiu o legislador, que esta autorização prévia, genérica, por parte do Órgão 
deliberativo, possa ser dada quando são aprovados os documentos previsionais do 
Município, Orçamento e Opções do Plano (Plano Plurianual de Investimentos e Ações 
Mais Relevantes) cf. dispõe o art.º. 12º do Decreto-Lei nº.127/2012, de 21 de junho. 
 
Tal situação, não dispensa que numa faz posterior, levemos ao conhecimento do Órgão 
uma relação onde estejam elencadas as situações que venham ocorrer, dado que no 
momento não temos presente quais são. 
Assim, face ao exposto, proponho a V. Exªs. que levemos à Assembleia Municipal a 
presente proposta de autorização prévia, na medida em que isso facilita o processo de 
contratação, caso senha a acontecer.” 
 
Não havendo qualquer pedido de esclarecimento sobre o pedido em apreciação, foi o 
mesmo submetido a votação, tendo a Assembleia, deliberado, por maioria, com 13 votos 
favoráveis dos eleitos da CDU e 5 abstenções dos eleitos do PS, aprová-lo. 
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   6º. Apreciação e votação de autorização de abertura de procedimento concursal  
        para provimento dois lugares de Assistente Operacional (Coveiro) e de 
        recrutamento, com recurso à reserva de recrutamento, de um lugar de 
        Assistente Técnico (Biblioteca e Documentação) e de um lugar de Assistente 
        Operacional (Tratorista), nos termos do artigo nº. 46º.da Lei nº. 64-B/2011, de 
        30/12/2011: 
Submeteu a Srª. Presidente à apreciação da Assembleia Municipal os pedidos de 
autorização em título apresentados pela Câmara Municipal conforme deliberações 
tomadas no dia 21 de Novembro e 5 de Dezembro do ano corrente, com base nas 
propostas apresentadas pelo Sr. Presidente: 
 

• Provimento dois lugares de Assistente Operacional (Coveiro) e de 
recrutamento, com recurso à reserva de recrutamento: 

“Tendo em conta o mapa de pessoal a aprovar para o ano de 2013, o qual vem acrescer 2 
postos de trabalhado de Assistente Operacional (Coveiro), e considerando que esta 
atividade está a ser assegurada unicamente por 2 trabalhadores, que, atualmente têm de 
assegurar o serviço no cemitério das freguesias de Santa Bárbara de Padrões e de 
Casével, verifica-se também que estes trabalhadores têm problemas de saúde, o que 
muitas vezes impede o normal funcionamento destes serviços e é frequente recorrer a 
outros trabalhadores para colmatar estas ausências, torna-se portanto imprescindível o 
reforço de trabalhadores nesta atividade para se poder prestar um serviço público de 
qualidade. 
 
Considerando que um procedimento concursal é um processo muito longo, que por vezes 
demora mais de 6 meses, seria conveniente proceder à abertura do concurso assim que o 
novo mapa de pessoal esteja em vigor, ou seja Janeiro de 2013, e que o recrutamento 
aconteça assim que estejam cumpridos os requisitos de redução de pessoal imposto no 
Orçamento de Estado para o ano de 2013. 
 
Considerando que nos termos do artigo 46º da Lei nº 64-B/2011, de 30 de Dezembro de 
2011, as autarquias locais apenas podem proceder à abertura de procedimentos concursais 
em situações excecionais, devidamente fundamentadas, e depois da autorização do órgão 
deliberativo, proponho a abertura de procedimento concursal para provimento de dois 
lugares de assistente operacional (coveiro), para constituição de relação jurídica de 
emprego público por tempo indeterminado, verificados os seguintes requisitos: 
 

a) Necessidade do recrutamento, ponderação da carência de recursos humanos 
no sector de atividade e evolução dos recursos humanos na autarquia: 
Conforme o referido anteriormente, a atividade de Assistente Operacional 
(Coveiro), está a ser assegurada por 2 trabalhadores, que para além do serviço no 
Cemitério de Castro Verde, também asseguram as funções no Cemitério das 
freguesias de Santa Bárbara de Padrões e de Casével, verifica-se ainda atualmente 
um deficit de recursos humanos nestas funções, uma vez que o Cemitério está 
aberto ao público 7 dias na semana, e com os problemas de saúde que afetam 
estes trabalhadores, a situação torna-se insustentável causando por vezes grande 
transtorno ao normal funcionamento dos serviços, obrigando a que outros 
trabalhadores sejam deslocados para esta atividade.  
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Mapa de evolução global de trabalhadores e do sector de atividade de Assistente 
Operacional (Coveiro) 

 31/12/10 31/12/11 30/09/12 
Total de trabalhadores 200 197 186 
Assistente Operacional 124 117 108 
Assist. Operac. (Coveiro) 2 2 2 

 
b) Impossibilidade de ocupação do posto de trabalho por pessoal vinculado ou  
    em SME: 
O procedimento prévio de recrutamento de pessoal em situação de mobilidade especial é 
fixado por portaria, segundo o nº 2 do artº 33-A da Lei nº 53/2006, de 7 de dezembro, a 
qual ainda não se encontra publicada. 

Nos serviços do Município de Castro Verde, não se encontra ninguém com formação 
nesta área, nem nenhum trabalhador solicitou mobilidade para esta autarquia. 
 
A verificação da prioridade na ocupação do posto de trabalho, por pessoal vinculado à 
função pública ou colocado em situação de mobilidade especial, verifica-se através de 
concurso e aviso publicado na BEP e na INCM. 
 
c) Demonstração de que os encargos com o recrutamento estão previstos no 
    orçamento do município: 
Anexa-se mapa da contabilidade, a comprovar que a verba para fazer face às despesas 
destes contratos, se encontram previstas no orçamento do Município. 

Vencimento base de Assistente Operacional (Coveiro) – 485,00€. 
 
d) Cumprimento, pontual e integral, dos deveres de informação à DGAL: 
Anexa-se mapas do site da DGAL, a comprovar o cumprimento integral, dos deveres de 
informação deste Município perante a Direção Geral das Autarquias Locais. 
 
e) Demonstração do cumprimento da medida de redução mínima: 
Considerando o mapa relativo à evolução global de trabalhadores, verifica-se que o 
Município de Castro Verde, cumpriu a medida de redução mínima prevista no artº 48º da 
Lei do Orçamento de Estado para 2012, ou seja a redução de 1% de trabalhadores, o que 
corresponde a 2 trabalhadores até 30/09/2012, relativamente aos trabalhadores existentes 
a 31 de dezembro de 2011. 

Plano de redução de trabalhadores 
  

31/12/2008 
 

31/12/2011 
 

30/09/2012 
 

Ano de 2013 
Total de trabalhadores  

228 
 

197 
 

186 
 

a) 
 
O total de trabalhadores não inclui o pessoal necessário para assegurar o exercício de 
atividades objeto de transferência ou contratualização de competências da administração 
central para a administração local, no domínio da educação. 
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Nota: 
a): O recrutamento só será efetuado depois de verificado o cumprimento das 
restrições impostas pelo Orçamento de Estado para o ano de 2013.” 

• Recrutamento com recurso à reserva de recrutamento de um lugar de 
Assistente Técnico (Biblioteca e Documentação): 

“Considerando a vaga existente no mapa de pessoal para o ano de 2012, e tendo em conta 
que existe no serviço um procedimento concursal com reserva de recrutamento válida, e 
que para o ano de 2012, já cumprimos as metas de redução de pessoal imposta pelo 
Orçamento de Estado. Importa referir que atualmente já reduzimos 11 trabalhadores 
(aposentações e cessação de contratos de trabalho a termo certo), e estávamos obrigados a 
reduzir 2. 
 
Considerando que nos termos do artigo 46º da Lei nº 64-B/2011, de 30 de Dezembro de 
2011, as autarquias locais apenas podem proceder à abertura de procedimentos concursais 
em situações excecionais, devidamente fundamentadas, e depois da autorização do órgão 
deliberativo, proponho o recrutamento com recurso à reserva de recrutamento de um 
lugar de Assistente Técnico (Biblioteca e Documentação), do procedimento concursal 
aberto por aviso datado de 30 de Maio de 2011, publicado na 2ª série do Diário da 
República, nº 114, de 15 de Junho de 2011, homologada por meu despacho de 28 de 
Outubro de 2011, verificados os seguintes requisitos: 
 
f) Necessidade do recrutamento, ponderação da carência de recursos humanos 
    no sector de atividade e evolução dos recursos humanos na autarquia: 
É imprescindível o recrutamento para que se possa assegurar um bom serviço público às 
populações na sequência da descentralização dos polos da Biblioteca de Entradas e de 
Casével. Para que a Biblioteca Manuel da Fonseca em Castro Verde, o polo de Casével e 
de Entradas funcionem normalmente, para além do acompanhamento técnico que é dado 
ao posto de leitura de Santa Bárbara de Padrões, onde é prestado serviço técnico 
nomeadamente catalogação de livros, é necessário o recrutamento de mais um 
trabalhador para desempenhar estas funções, uma vez que estes equipamentos estão 
abertos ao público também aos sábados, o que torna necessário mais um trabalhador para 
que seja possível elaborar horários de trabalho compatíveis com a necessidade dos 
serviços. 

Mapa de evolução global de trabalhadores e do sector de atividade de Assistente 
Técnico (Biblioteca e Documentação) 

 31/12/2010 31/12/2011 30/09/2012 
Total de trabalhadores 200 197 186 
Assistente Técnico 36 38 38 
Biblioteca e Documentação 7 7 7 

 
g) Impossibilidade de ocupação do posto de trabalho por pessoal vinculado ou em 
     SME: 
O procedimento prévio de recrutamento de pessoal em situação de mobilidade especial é 
fixado por portaria, segundo o nº 2 do artº 33-A da Lei nº 53/2006, de 7 de dezembro, a 
qual ainda não se encontra publicada. 

Nos serviços do Município de Castro Verde, não se encontra ninguém com formação 
nesta área, nem nenhum trabalhador solicitou mobilidade para esta autarquia. 
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A verificação da prioridade na ocupação do posto de trabalho, por pessoal vinculado à 
função pública ou colocado em situação de mobilidade especial, verificou-se através de 
concurso e aviso publicado na BEP e na INCM, ao qual não houve candidatos. 
 
h) Demonstração de que os encargos com o recrutamento estão previstos no 
    orçamento do município: 
Anexa-se mapa da contabilidade, a comprovar que a verba para fazer face às despesas 
deste contrato, se encontra prevista no orçamento do Município. 

Vencimento base de Assistente Técnico (Biblioteca e Documentação) – 683,13 €. 
 

i) Cumprimento, pontual e integral, dos deveres de informação à DGAL: 
Anexa-se mapa do site da DGAL, a comprovar o cumprimento integral, dos deveres de 
informação deste Município perante a Direção Geral das Autarquias Locais. 
 
j) Demonstração do cumprimento da medida de redução mínima: 
Considerando o mapa relativo à evolução global de trabalhadores, verifica-se que o 
Município de Castro Verde, cumpriu a medida de redução mínima prevista no artº 48º da 
Lei do Orçamento de Estado para 2012, ou seja a redução de 1% de trabalhadores, o que 
corresponde a 2 trabalhadores até 30/09/2012, relativamente aos trabalhadores existentes 
a 31 de dezembro de 2011. 

Plano de redução de trabalhadores 
 31/12/2008 31/12/2011 30/09/2012 
Total de trabalhadores 228 197 186 

 
O total de trabalhadores não inclui o pessoal necessário para assegurar o exercício de 
atividades objeto de transferência ou contratualização de competências da administração 
central para a administração local, no domínio da educação.” 
 

• Recrutamento com recurso à reserva de recrutamento de um lugar de 
Assistente Operacional (Tratorista): 

“Considerando a vaga existente no mapa de pessoal para o ano de 2012, e tendo em conta 
que existe no serviço um procedimento concursal com reserva de recrutamento válida, e 
que para o ano de 2012, já cumprimos as metas de redução de pessoal imposta pelo 
Orçamento de Estado. Importa referir que atualmente já reduzimos 11 trabalhadores 
(aposentações e cessação de contratos de trabalho a termo certo), e estávamos obrigados a 
reduzir 2. 
 
Considerando que nos termos do artigo 46º da Lei nº 64-B/2011, de 30 de Dezembro de 
2011, as autarquias locais apenas podem proceder à abertura de procedimentos concursais 
em situações excecionais, devidamente fundamentadas, e depois da autorização do órgão 
deliberativo, proponho o recrutamento com recurso à reserva de recrutamento de um 
lugar de Assistente Operacional (Tratorista), do procedimento concursal aberto por aviso 
datado de 12 de Junho de 2012, publicado na 2ª série do Diário da República, nº 142, de 
24 de julho de 2012, homologada por meu despacho de 09 de novembro de 2012, 
verificados os seguintes requisitos: 
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a) Necessidade do recrutamento, ponderação da carência de recursos humanos no 
    secor de atividade e evolução dos recursos humanos na autarquia: 
É imprescindível o recrutamento para que se possa assegurar um bom serviço público às 
populações no âmbito da limpeza urbana, nomeadamente trabalhos de limpeza nas 
ETAR`s com trator e tambor de água (joper), desentupimento de coletores, limpeza e 
desobstrução de esgotos e sarjetas e ainda limpeza das grelhas de visita.  

Mapa de evolução global de trabalhadores e do sector de atividade de Assistente 
Operacional (tratorista) 

 31/12/2010 31/12/2011 30/09/2012 
Total de trabalhadores 200 197 186 
Assistente Operacional 124 117 108 
Tratorista 7 6 4 

 
b) Impossibilidade de ocupação do posto de trabalho por pessoal vinculado ou em 
    SME: 
O procedimento prévio de recrutamento de pessoal em situação de mobilidade especial é 
fixado por portaria, segundo o nº 2 do artº 33-A da Lei nº 53/2006, de 7 de dezembro, a 
qual ainda não se encontra publicada. 

Nos serviços do Município de Castro Verde, não se encontra ninguém com formação 
nesta área, nem nenhum trabalhador solicitou mobilidade para esta autarquia. 
 
A verificação da prioridade na ocupação do posto de trabalho, por pessoal vinculado à 
função pública ou colocado em situação de mobilidade especial, verificou-se através de 
concurso e aviso publicado na BEP e na INCM, ao qual não houve candidatos. 
 
c) Demonstração de que os encargos com o recrutamento estão previstos no orça- 
    mento do município: 
Anexa-se mapa da contabilidade, a comprovar que a verba para fazer face às despesas 
deste contrato, se encontra prevista no orçamento do Município. 

Vencimento base de Assistente Operacional (tratorista) – 485,00 €. 
 
d) Cumprimento, pontual e integral, dos deveres de informação à DGAL: 
Anexa-se mapa do site da DGAL, a comprovar o cumprimento integral, dos deveres de 
informação deste Município perante a Direção Geral das Autarquias Locais. 
 
e) Demonstração do cumprimento da medida de redução mínima: 
Considerando o mapa relativo à evolução global de trabalhadores, verifica-se que o 
Município de Castro Verde, cumpriu a medida de redução mínima prevista no artº 48º da 
Lei do Orçamento de Estado para 2012, ou seja a redução de 1% de trabalhadores, o que 
corresponde a 2 trabalhadores até 30/09/2012, relativamente aos trabalhadores existentes 
a 31 de dezembro de 2011. 

Plano de redução de trabalhadores 
 31/12/2008 31/12/2011 30/09/2012 
Total de trabalhadores 228 197 186 
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O total de trabalhadores não inclui o pessoal necessário para assegurar o exercício de 
atividades objeto de transferência ou contratualização de competências da administração 
central para a administração local, no domínio da educação.” 
 
Não havendo qualquer pedido de esclarecimento sobre os pedidos em apreciação, foram 
os mesmos submetidos a votação separadamente, tendo a Assembleia, em ambos, 
deliberado, por unanimidade aprová-los. 
 
   7º. Apreciação e votação de proposta de atribuição de abono de despesas de repre- 
         sentação a pessoal dirigente e chefe de equipa multidisciplinar: 
Colocou a Srª. Presidente à apreciação da Assembleia o seguinte pedido apresentado pelo 
executivo municipal na sequência da sua deliberação tomada no dia 7 do corrente mês, 
com base na seguinte proposta formulada pelo Sr. Presidente: 
 
“Dispunha o Decreto-Lei nº.514/99, de 24 de novembro, diploma que procedeu à 
adaptação à administração local da lei nº.49/99, de 22 de junho, estatuto do pessoal 
dirigente dos serviços e organismos da administração central e local do Estado, segundo o 
seu art.º 14º/4, que ao pessoal dirigente das câmaras municipais, podia ser concedido 
despesas de representação, mediante proposta das câmaras às respetivas assembleias 
municipais; 
 
Na sequência da publicação da Lei nº.2/2004, de 15 de janeiro, que aprovou o estatuto do 
pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e local do 
Estado, e por consequência revogou expressamente a Lei nº.49/99, de 22 de junho, tendo 
na administração local sido aplicada por adaptação, segundo o Decreto-Lei nº.93/2004, de 
20 de abril, “desapareceu” do ordenamento jurídico a norma que permitia tal 
possibilidade; 
 
Entretanto a Direcção-Geral das Autarquias Locais, através do Oficio-Circular nº.,11-
DG/2004, de 03 de maio de 2004, veio recomendar que deviam continuar a ser abonadas 
as despesas de representação ao pessoal dirigente, até à aprovação de diploma próprio 
sobre a matéria; 
Foi através da Lei nº.51/2005, de 30 de agosto, mais concretamente no seu art.º 31º/2, que 
surgiu nova norma sobre o abono de despesas de representação a abonar ao pessoal 
dirigente; 
 
Agora com a publicação da Lei nº.49/2012, de 29 de agosto, eis que surge não por 
adaptação, mas no próprio estatuto do pessoal dirigente da administração local as 
despesas de representação a abonar ao pessoal dirigente; 
 
Desta forma, e ao abrigo do disposto no artº 24º da mencionada lei, podem ser abonadas 
despesas de representação, no montante fixado para o pessoal dirigente da administração 
central, cuja competência para decisão é da Assembleia Municipal, por proposta 
apresentada pela Câmara Municipal; 
 
É o estatuto remuneratório doa chefes das equipas multidisciplinares equiparado ao do 
pessoal dirigente, isto segundo o art.º 12º/2, do Decreto-Lei nº.305/2009, de 23 de 
outubro; 
 
Assim, face ao exposto proponho a V. Exªs.: 
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Que sejam abonadas, ao pessoal dirigente e chefe de equipa multidisciplinar, cujos 
lugares estejam providos, despesas de representação, em igual montante àquelas que são 
pagas ao pessoal dirigente da administração central do Estado, que presentemente são de 
194,80 €, ilíquidos, excluindo a redução remuneratória imposta pelo Orçamento Estado; 
 
Mais, propor ainda, que tal decisão tenha efeitos retroativos à data da entrada em vigor da 
Lei nº.49/2012, de 29 de agosto, ou seja 30 de agosto do corrente ano.” 
 
Aberta a discussão deste pedido, interveio o Sr. Vogal Filipe Mestre manifestando o seu 
entendimento que estas despesas de representação se destinavam a pessoas que 
representem o Município em atos oficiais, e daí não achar que seja assim tão premente a 
necessidade destas despesas de representação, quando a mesma representação, 
normalmente, é feita pelo Sr. Presidente da Câmara ou por algum dos Vereadores no caso 
de impedimento do mesmo. 
 
Lembrou o mesmo Vogal que estava em causa a atribuição de um abono à parte do 
vencimento do pessoal dirigente e equiparado, cujo valor ronda os 2.500 € mensais, e 
comparando-se o valor médio da pensão de um pensionista cujo valor é de 200 e poucos 
euros com o valor deste abono, no montante de 194,80 €, parece-lhe ser uma daquelas 
benesses dadas sem haver uma contrapartida de facto, uma vez que essa representação 
poucas vezes é exercida, e daí ser sua opinião que não há razões muitos fortes que 
justifiquem essas despesas de representação principalmente tendo em conta também a 
presente época em que há tanta gente a sofrer cortes nos vencimentos e pensões, e daí 
afirmar que gostava que lhe explicassem se a atribuição destas despesas era premente. 
 
O Sr. Presidente da Câmara, quanto à opinião do Sr. Vogal, lembrou que deve ser sempre 
feita uma análise do princípio ao fim em qualquer pedido dirigido à Assembleia, 
incluindo a documentação anexa, e neste caso não tinha interferido aquando da 
apresentação do mesmo por entender que este contém toda a informação e por isso, 
pessoalmente, não tinha quaisquer dúvidas. 
 
Afirmou o Sr. Presidente que o Sr. Vogal como funcionário público, no estatuto de 
professor, devia ter conhecimento das tabelas dos vencimentos do funcionalismo, e que 
se tivesse lido o documento e a legislação que é referenciada sabia o que são despesas de 
representação e o que é que constitui a remuneração de um dirigente, nomeadamente o 
vencimento e essas mesmas despesas de representação acessórias. Adiantou que as 
mesmas não implicam o representar a entidade em jantares ou almoços, quer seja feita ou 
não a representação efetiva, sendo sim uma componente do salário, cuja função, como 
dirigente, é feita com isenção de horário de trabalho, tendo, por isso, que estar sempre 
disponível e sem receber qualquer remuneração suplementar. 
 
Lembrou o Sr. Presidente que em legislação recente desapareceu a atribuição das 
despesas de representação a partir do mês de Agosto, sendo cometido às Autarquias, no 
caso do funcionamento dependente delas, a fixação dessas mesmas despesas. Assim 
perante a situação perguntou qual o critério a seguir, no caso de um técnico que está 
nomeado e a meio de uma comissão de serviço e que está a contar que a mesma comissão 
tenha, para além do vencimento base, as tais habituais despesas de representação, e vê as 
mesmas desparecerem desde o mês de Agosto, devido a um esquecimento legislativo, 
quando o mesmo já foi imputado em 2010 e 2011 com cortes significativos no seu 
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vencimento, e daí perguntar que autoridade moral teria a Autarquia de lhes retirar as 
despesas de representação em causa. 
 
O Sr. Vogal Filipe Mestre quanto ao suposto esquecimento legislativo, opinou que a 
legislação remete para as Assembleias Municipais a decisão de atribuir essas mesmas 
despesas de representação, sob proposta da Câmara Municipal. 
 
O Sr. Presidente insistindo na questão que havia colocado, voltou a perguntar ao Sr. 
Vogal Filipe Mestre se estivesse no lugar de Presidente da Câmara qual era a proposta 
que apresentava à Assembleia, quando, no caso deste concelho, tem um técnico a meio de 
uma comissão de serviço com direito a receber essas despesas de representação. 
 
O Sr. Vogal Filipe Mestre confirmou que estivesse desse lado faria o mesmo uma vez 
que, como opção política, é preciso ter coragem e decidir em sentido contrário seria duro 
para quem está à espera desse mesmo abono. 
 
Não havendo mais intervenções foi a proposta apresentada submetida a votação tendo a 
mesma sido aprovada, por maioria, com os votos favoráveis dos eleitos da CDU e 5 
abstenções dos eleitos do PS. 
 
   8º. Eletrificação Rural: Apreciação e votação de proposta de criação de taxas  
        como contrapartida dos interessados pelo investimento realizado: 
Submeteu a Srª. Presidente à apreciação da Assembleia Municipal o seguinte pedido 
formulado pelo executivo na sequência da sua deliberação tomada n o dia 7 de Novembro 
último, tendo por a seguinte informação prestada pelo Sr. Vereador António João 
Fernandes e proposta apresentada pelo Sr. Presidente da Câmara: 
 
“A Câmara Municipal, com o objetivo de contribuir para a competitividade da agricultura 
e dos territórios rurais, da melhoria das condições de vida e de trabalho das populações, 
bem como do reforço da rentabilidade dos espaços rurais e dos recursos naturais, tem 
vindo desde há bastante tempo a desenvolver esforços no sentido de dotar as explorações 
agrícolas do Concelho de energia elétrica. 
Assim, e dado que inserida no objetivo de aumento da competitividade existe uma 
medida no Programa de Desenvolvimento Rural do Continente, designado PRODER, que 
engloba uma ação destinada a melhorar as infraestruturas da eletrificação, à qual as 
autarquias locais por si só ou em parceria com entidades privadas se podem candidatar. A 
Câmara, no sentido de poder vir a beneficiar dos apoios previstos desenvolveu as 
seguintes ações: 

• Solicitou à EDP a elaboração dos projetos técnicos e os respetivos orçamentos 
para dotar de energia um conjunto de explorações agrícolas do Concelho. Esta 
entidade elaborou e forneceu à Câmara os anteprojetos técnicos e as respetivas 
estimativas de custos. A elaboração dos projetos fica dependente da 
disponibilidade desta entidade para a sua elaboração, sugerindo esta que a 
Câmara, por uma questão de celeridade os mande elaborar por uma outra 
entidade; 

• Promoveu reunião com a Associação do Campo Branco no sentido de com esta 
entidade, em parceria promoverem a respetiva candidatura, tendo a mesma 
mostrado toda a disponibilidade para o efeito. 
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• Solicitou ainda à EDP que no âmbito do protocolo de colaboração existente entre 
a mesma e as Câmaras Municipais, a apresentação dos orçamentos para também 
por esta via poderem vir a realizar-se eventualmente as diferentes eletrificações. 

 
Análise das estimativas e orçamentos apresentados: 

1. - Análise da estimativa elaborada pela EDP para suporte da candidatura ao 
PRODER (solução A); 

• Para um total de 26 montes abrangendo 35 proprietários (consumidores), a EDP 
chegou ao valor de 1.096.359,66€, ao qual terá de ser acrescentado o valor de 
IVA de 6% ou seja 65.781,58 € o qual não é passível de comparticipação, 
totalizando 1.162.141,10 €. Este valor engloba a execução da obra, os custos dos 
projetos técnicos e os custos da fiscalização.  

• Do valor sem IVA, 1 096 359,66 €, o PRODER pode vir a comparticipar 75%, ou 
seja 822 269,70 €, ficando para a Câmara e consumidores 25% do total sem IVA, 
274 089;90€ a que tem que ser acrescentado o IVA da totalidade da empreitada, 
65 781,50€ pelo que a verba total a despender pela realização dos trabalhos é de 
339 871,48 €. 

 
Nesta situação se o custo dos projetos técnicos ultrapassar a verba de 5% do valor 
elegível da operação, o excedente não será comparticipado, o mesmo se aplica às revisões 
de preços. 
 
Assim se a Câmara optar por efetivar a candidatura ao PRODER tem de se ter em atenção 
o exposto no parágrafo atrás e ainda os eventuais custos com o lançamento dos concursos 
para elaboração dos projetos e para a fiscalização, da análise das propostas resultantes 
destes concursos, e ainda dos custos com os pedidos de parecer que se tornem 
necessários.  

2. -Análise dos orçamentos elaborados pela EDP no âmbito do protocolo existente 
(solução B). 

Valor final a despender pela Câmara (proprietários, arrendatários ou outra entidade) pela 
realização dos trabalhos:  

• 433.287,27 €  
Os valores apresentados pela EDP salvo algumas exceções, não podem ser considerados 
individualmente já que os orçamentos têm em atenção que um determinado PT ou uma 
determinada linha alimenta mais do que um monte, pelo que a Câmara apenas poderá 
optar por uma ou por outra solução. 
 
Chama-se no entanto a atenção para os seguintes pontos que se nos afiguram 
pertinentes: 

• A decisão de efetuar a obra com elaboração de uma candidatura ao PRODER 
(solução A) se bem que resulte mais económica, pode vir a não ser aprovada por 
um conjunto de razões entre as quais por insuficiência orçamental do programa. 

• O período de apresentação da candidatura termina em 31 de Dezembro de 2012, 
tendo o secretariado técnico um período de 90 dias para emitir parecer.  

• Este prazo vai para além da data do término da apresentação da candidatura, 
desconhecendo-se que se não houver emissão de parecer até esta data, se a 
candidatura se mantém válida. 
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• Admitindo que a candidatura é aprovada, a realização dos estudos e projetos de 
execução, respetivo licenciamento junto dos organismos oficiais, organização do 
concurso para adjudicação das empreitadas de construção e execução, ensaios e 
comissionamento das infraestruturas elétricas necessitará em nossa opinião de 
pelo menos 18 meses, ou seja transitará para 2014. 

• O protocolo existente entre as Câmaras Municipais e a EDP, ao abrigo do qual as 
obras podiam ser realizadas (solução B) está em fase de revisão, de acordo com 
informação verbal de que dispomos, aguarda-se a todo o momento que saia 
legislação nesse sentido, embora se ignore por completo a data da sua entrada em 
vigor. Mais, também de acordo com informação verbal, a nova legislação, deve 
diminuir drasticamente ou mesmo eliminar a comparticipação da EDP, a qual se 
cifra atualmente em mais de 60% do valor da totalidade dos trabalhos envolvidos, 
pelo que neste pressuposto se for esta a opção da Câmara a decisão que a suporta 
deve ser tomada com alguma celeridade.” 

 
Apreciado o assunto, deliberou a Câmara, por unanimidade e nominalmente, optar pela 
solução B apontada pela EDP, e negociar com a mesma a realização da eletrificação em 
causa ao abrigo do protocolo existente entre as Câmara Municipais e aquela empresa.” 
 
Proposta: 

• Pagamento como contrapartida dos interessados pelo investimento realizado: 
 
 “Uma das atribuições dos municípios, tem que ver com o planeamento, a gestão e a 
realização de investimentos no domínio da eletrificação rural, cf. disposto no art.º 17º da 
Lei nº.159/99, de 14 de Setembro; 
 
A Câmara Municipal de Castro Verde com o objetivo de contribuir para a 
competitividade da agricultura e dos territórios rurais e da melhoria das condições de vida 
das populações, tem vindo a desenvolver esforços com vista a impedir a desertificação do 
concelho e, acima de tudo, incentivar o desenvolvimento da atividade agrícola e de 
projetos que tenham na agricultura e no espaço rural a sua génese e a sua principal 
componente, nomeadamente na manutenção e melhoria da rede de caminhos agrícolas e 
na negociação com a concessionária da distribuição elétrica para a necessidade de ser 
concluída a eletrificação rural no nosso concelho. 
 
Assim e considerando que a concessão estabelecida com a EDP se aproxima do seu 
término, sendo como tal oportuno solicitar à EDP a concretizar de um conjunto de 26 
obras de eletrificação rural, integrando 36 possíveis consumidores e que este conjunto de 
intervenções representa um investimento municipal da ordem dos 430.000 €. 
 
Considerando ainda que os recursos financeiros disponíveis são escassos e exigem a sua 
criteriosa aplicação. 
 
Proponho, ao abrigo do disposto no art.º 6º/1-a) da Lei nº.53-E/2006, de 29 de Dezembro, 
no uso da competência conferida pelo art.º 53º/2-e) da Lei nº.169/99, de 18 de Setembro, 
a criação de uma taxa de valor variável entre 2.000 e 5.000 €, consoante o tipo e custo da 
eletrificação em causa, como contrapartida dos interessados pelo investimento realizado e 
correspondente valorização do seu património. 
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Se esta proposta vier a ser aprovada pela Câmara Municipal, proponho ainda o seu envio 
para apreciação da Assembleia Municipal.” 
 
Dada a palavra à Assembleia, interveio o Sr. Vogal Artur Lagartinho que questionou os 
termos do protocolo existente entre a Autarquia e a EDP. 
 
O Sr. Presidente da Câmara informou que se trata de um protocolo estabelecido entre o 
Estado Português e a EDP referente à concessão para eletrificações e para o fornecimento 
de energia e é com base nesse mesmo protocolo que a Autarquia tem um relacionamento 
privilegiado com a EDP relativamente aos investimentos, nomeadamente nas redes de 
distribuição e pontos de iluminação pública em que há apenas uma pequena parte que é 
suportado pela Câmara Municipal, assim como na eletrificação rural, ao abrigo do 
contrato existente e que termina no dia 31 de Dezembro corrente, passando a partir dessa 
data sujeito ao mercado concorrencial deixando de haver essa concessão. 
 
Assim, informou o Sr. Presidente que a Câmara Municipal havia contratado com a EDP a 
execução de um conjunto de 26 eletrificações rurais, abrangendo cerca de 35 potenciais 
clientes, e o objeto deste pedido de autorização destina-se à cobrança de uma taxa única e 
por eletrificação que varia entre os 2 e 5 mil euros a cada um dos potenciais 
consumidores para “ajuda” à contrapartida que a Câmara vai suportar, no montante de 
433.287,27 €, e que no caso da Assembleia Municipal não autorizar terá que suportar na 
integra o acordo com que já fez com a EDP.  
 
Adiantou que isso, em sua opinião, seria imoral uma vez que estas eletrificações, para 
além de permitir um certo desenvolvimento económico ao nível da agricultura, 
fundamental para o nosso concelho, vão contribuir significativamente para o aumento do 
valor patrimonial dessas terras, e é nesse sentido que a Câmara entende que os seus 
proprietários devem contribuir um pouco, sendo irrisório em função do valor da 
eletrificação de alguma dessas propriedades. 
 
O Sr. Vogal Artur Lagartinho reparou que a Assembleia estava a apreciar a fixação de 
uma taxa sem ter na sua posse qualquer fórmula explicativa da discrepância existente 
entre os 2 mil e os 5 mil euros, isto é não se sabe como é que os valores foram calculados, 
e daí questionar se a Assembleia estaria em condições de aprovar a aplicação de uma taxa 
quando a mesma não apresenta qualquer critério referindo apenas a um valor máximo e 
um valor mínimo. 
 
Em seguida usou da palavra o Sr. Vogal João Dias Aurélio, manifestando-se concordante 
com este projeto de eletrificação apesar de entender que o mesmo peca por tardio, mas 
suscitou-lhe dúvidas quanto à denominação de taxa quando no seu entendimento trata-se 
mais de uma comparticipação por parte de quem vai usufruir dessa mesma eletrificação e 
perguntou se o mesmo valor pode ser pago repartidamente. Colocou igualmente o mesmo 
Vogal a dúvida do Sr. Vogal Artur Lagartinho quanto à inexistência de qualquer 
informação sobre como foram encontrados os valores propostos. 
 
A seguir interveio o Sr. Vogal José Tomé afirmando que não estava igualmente 
esclarecido quanto aos valores propostos e perguntou se cada investidor tinha um 
investimento diferente e se essa taxa era uma percentagem desse investimento a pagar por 
cada consumidor. 
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Dada a palavra ao Sr. Presidente começou o mesmo por informar que este pedido só é 
submetido à Assembleia por ser considerada uma taxa, e estando presente o Sr. Chefe da 
Divisão de Administração Finanças, Dr. Alberto Horta, pediu ao mesmo informação do 
que em termos legais entende sobre o assunto. 
 
Assim, o mesmo informou que nas receitas municipais existem três designações e 
conceitos distintos – taxa, preço e imposto, sendo a primeira correspondente a um valor 
que é pago num serviço que é prestado e que não visa o pagamento do custo real desse 
mesmo serviço mas apenas uma contraprestação, enquanto no caso no do preço visa o 
pagamento total do serviço que é prestado, e ainda o imposto no que se refere, 
nomeadamente, à cobrança da derrama e do IMI. 
 
Quanto à questão de não estar fixado um mecanismo ou  uma percentagem para se achar 
os montantes apontados, o Sr. Presidente da Câmara informou que, nos termos do 
contrato de concessão, foi solicitado à EDP que fornecesse os preços para a eletrificação 
de cada monte, sendo que se houvesse um pedido individual para cada eletrificação, os 
mesmos valores aumentavam significativamente uma vez que o orçamento era feito 
sempre a partir do local de origem da eletricidade e não se preocupava com a sequência 
das eletrificações uma vez que se se fizer primeiro uma e a segunda a partir da primeira, 
têm custos completamente diferentes do que feitas individualmente.  
 
Informou o Sr. Presidente que a EDP assim apresentou todos os orçamentos, os quais 
variam entre os 4 a 5 mil euros e os mais elevados que ascendem os 100 mil euros, e daí a 
não aplicação de qualquer percentagem, pois, por mínima que fosse, daria para os 
orçamentos pequenos um valor irrisório enquanto nos orçamentos maiores daria uma 
verba significativa, o que, em sua opinião, não era aplicável. 
 
Adiantou que este processo demorou mais porque a Câmara quis ter condições 
financeiras para assumir a totalidade do encargo junto da EDP e que havia optado fixar 
um teto entre estes dois valores e depois conversar com as pessoas sobre o seu interesse, 
pois mesmo numa taxa de 2.000 € pode haver quem não tenha condições para a pagar, 
podendo, por isso, estudar-se a ideia do pagamento em prestações a combinar, a partir de 
um consenso de acordo com a dimensão da propriedade, o tipo de exploração, o facto de 
ser ou não habitada, e assim fixar-se o montante a pagar de forma diferenciada, entre dois 
ou três escalões. 
 
Em seguida interveio o Sr. Vogal Cândido Colaço informando que a metodologia através 
de uma equação matemática era difícil uma vez que dava valores muito diferentes uns 
dos outros, e, por outro lado, o Município ao dicidir eletrificar este número de 
explorações agrícolas sai-lhe muito mais barato pois os orçamentos foram feitos tendo 
como partida uma eletrificação conjunta. 
 
Opinou depois que encontrar os valores a pagar pelos proprietários através de uma 
equação matemática era muito complicada porque a orçamentação é muito diversificada, 
ficando por isso ao critério da Câmara com os proprietários encontrar um acordo comum 
e razoável. 
 
A seguir interveio o Sr. Vogal Artur Lagartinho alertando para o facto de haver 
habitações e explorações agrícolas, em que algumas são ambas situações e outras apenas 
uma delas, e por isso, em seu entendimento, a fórmula deverá ter em conta os parâmetros 
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diferentes, nomeadamente, o tipo e tamanho/dimensão da exploração/habitação e número 
de pessoas para que haja alguma justiça no encontro do valor em causa. 
 
Interveio depois o Sr. Vogal Francisco Gonçalves afirmando que, pelo facto de se tratar 
de um ajuste global junto da EDP para as eletrificações em causa, não era possível ter um 
custo comunitário por exploração, tendo o Sr. Presidente da Câmara, interrompido, 
relembrando que tinha o custo individual por exploração  
 
Continuando assim a sua intervenção, o Sr. Vogal Francisco Gonçalves afirmou que 
perante o proposto, era estar a dar carta-branca ao município, sem saber os critérios com 
base nos quais vai ser fixado, autorizar, que um determinado cidadão paga “X” outro 
paga “Y”. 
 
Interveio em seguida o Sr. Vogal Manuel Colaço, afirmando que, em sua opinião, deve 
dar-se carta-branca ao executivo para aplicar entre o mínimo e o máximo por entender 
que certamente haverá racionalidade na aplicação dos diferentes valores junto dos 
consumidores. 
 
O Sr. Presidente da Câmara, a propósito do proferido pelo Sr. Vogal Francisco 
Gonçalves, quando a estar a dar “carta-branca” ao Município, lembrou que havia sido 
muito claro quando afirmou que o montante desta participação, mesmo pelo máximo, era 
irrisório relativamente ao valor global do investimento e, retirando daí as ilações, afirmou 
que se esta proposta não for aprovada, a Câmara Municipal pode “desmanchar o negócio 
que fez com a EDP e anunciar publicamente aos 26 proprietários e aos 35 eventuais 
consumidores que não vai fazer as eletrificações porque a Assembleia Municipal não a 
autorizou a cobrar a taxa”. 
 
A Srª. Presidente da Assembleia alertou para os prazos que estão em causa, com términus 
no dia 31 de Dezembro corrente, e para os eventuais prejuízos que os interessados podem 
vir a ter serem muito superiores, lembrando que de qualquer forma estão definidos alguns 
critérios para a fixação da taxa a pagar por cada interessado. 
 
Interveio ainda o Sr. Vogal Francisco Gonçalves lembrando que referiu estar a dar-se 
carta-branca ao Município foi no sentido do mesmo poder fixar um valor entre os 2 e os 5 
mil euros como entendesse. 
 
O Sr. Presidente da Câmara afirmou que tem a confiança suficiente de todos os Srs. 
Deputados Municipais, quer de uma quer de outra bancada, para acharem que não faz 
muitos disparates nessa matéria. 
 
O Sr. Vogal Francisco Gonçalves afirmou que não tinha gostado nada da tentativa de 
chantagem feita pelo Sr. Presidente ao tirar para cima de quem não aprova esta proposta o 
ónus de novas eletrificações, mesmo ao referir, dizendo a verdade, que esta 
comparticipação será apenas uma parte irrisória do custo total desta eletrificação, e daí 
achar que a Câmara não deve deixar de levar um projeto avante por causa de uma parte 
irrisória. 
 
Não havendo mais intervenções, foi a proposta apresentada pelo executivo municipal 
submeteu a Srª. Presidente à votação, tendo a mesma sido aprovada, por maioria, com a 
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abstenção do Sr. Vogal Francisco Gonçalves, o voto contra do Sr. Vogal Artur 
Lagartinho e com os votos favoráveis dos restantes Vogais. 
 
O Sr. Vogal Artur Lagartinho justificou o seu voto contra afirmando que concorda 
plenamente com a atribuição de uma taxa nos termos propostos, no entanto não concorda 
que seja consoante o tipo e custo de eletrificação, mas sim consoante os critérios que 
alvitrou que seria o tipo de exploração agrícola, o tipo de utilização, se é para uso de 
habitação se para utilização agrícola, para além de ter dúvidas “se é legal a Assembleia 
votar uma taxa quando ela não tem o valor concreto” pois votou apenas o valor máximo e 
o mínimo dessa taxa, sendo que a taxa em si não sabe concretamente qual é, uma vez que 
não há nenhum critério definido. 
 
Finalizou afirmando que ainda bem que a proposta foi aprovada, que tudo vá avante e que 
todas as pessoas tenham a eletrificação mas na qualidade de Deputado Municipal não 
podia aprovar uma coisa que pensa estar incorreta, quer do ponto de vista politico quer do 
ponto de vista técnico. 
 
Aconselhou a Srª. Presidente ao Sr. Vogal Artur Lagartinho a entrega por escrito da 
declaração de voto para que a mesma fique registada em ata de forma mais correta uma 
vez que através da gravação áudio poderá ser difícil fazê-lo.  
 
   9º. Apreciação da informação escrita do Presidente da Câmara relativa à 
        Atividade municipal: 
Tomou a Assembleia conhecimento da informação escrita do Sr. Presidente da Câmara e 
respetivos documentos enviados para efeitos de apreciação da atividade municipal 
reportada ao período de 25 de Setembro a 16 de Dezembro corrente. 
 
No âmbito deste ponto da ordem de trabalhos, interveio o Sr. João Dias Aurélio 
perguntando para que fim se destina o edifício da antiga escola primária dos Geraldos, 
após a realização de obras efetuadas no mesmo, e se havia alguma intenção da parte da 
Câmara Municipal na aquisição total ou parcial das instalações da Cooperativa de 
Consumo e para que fim no caso de a resposta ser afirmativa. 
 
Respondendo à primeira questão colocada o Sr. Vereador Paulo Nascimento informou 
que o mesmo edifício destina-se a instalação da sede social da Associação 100 Trilhos 
após a celebração de um protocolo de colaboração entre a mesma Associação, a Junta de 
Freguesia de Castro Verde e a Câmara Municipal, e afirmou que considerava interessante 
esta iniciativa uma vez que havendo falta de sítios em Castro Verde para sede destas 
associações e a passagem destes edifícios para as Juntas de Freguesia faz com que os 
mesmos sejam utilizados para uso comunitário e por isso não contraria o estabelecido na 
carta educativa concelhia. 
 
10º. Outros assuntos de interesse: 
A Srª. Presidente da Assembleia, enquadrando a segunda pergunta feita pelo Sr. Vogal 
João Dias Aurélio neste ponto da ordem de trabalho, solicitou ao Sr. Presidente da 
Câmara a respetiva resposta, tendo o mesmo começado por informar que não foi intenção 
da Câmara Municipal adquirir o edifício da Cooperativa de Consumo, foi sim, 
pessoalmente, abordado pelos órgãos sociais da mesma, antes da entrega do processo de 
insolvência no sentido de auscultar a sua opinião relativamente à hipótese de poder 
adquirir a totalidade ou parcialmente o imóvel.  
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Adiantou que levou o assunto a reunião da Câmara Municipal no sentido de, 
informalmente, ouvir a sensibilidade do conjunto do executivo sobre esta matéria, sendo 
que a conclusão chegada seria útil para a Autarquia a aquisição parcial daquelas 
instalações, nomeadamente aquela área que fica imediatamente por baixo do edifício do 
Cine-Teatro, correspondente à zona de entrada, do bar e da parte da loja antes de entrar 
na zona da rampa de acesso à loja superior, isto sem se falar em quaisquer valores. 
 
Quanto ao eventual uso a dar àquele espaço, o Sr. Presidente da Câmara informou que 
havia várias ideias, sem projeto, para que aquele espaço podia servir, não sendo de 
qualquer forma para espaço comercial. 
 
11º. Período reservado à intervenção do público: 
Dada a palavra ao público presente, interveio o Sr. Manuel António Domingos, que 
voltou a alertar para a necessidade da sala deste Centro Recreativo “ser tratada com mais 
carinho”, nomeadamente com a instalação de climatização, uma vez que no Verão o calor 
é insuportável e no Inverno é o frio conforme se pode constatar hoje, pelo que apelou à 
Câmara para arranjar “uns trocos” e de uma vez por todas coloque um sistema de 
climatização nesta sala. 
 
Referindo-se depois a pequenas reparações, voltou a solicitar o arranjo da “pinguela” na 
ribeira de Entradas, assim como do arranjo das ruas sitas nas traseiras da vila de Entradas, 
da Rua da Horta e na zona onde estão construídos os armazéns devido ao aspeto 
degradante que apresentam por estarem apenas em terra batida. 
 
Quanto ao Orçamento afirmou que sempre tinha batalhado para que o mesmo fosse mais 
ajustado com a realidade, e por isso congratula-se com o facto de este ir nesse sentido. 
 
Congratulou-se igualmente que ao nível da Ação Social, a Câmara Municipal tenha 
assumido, em termos previsionais, o apoio à construção do Lar de Entradas e assim como 
encontrar uma solução para a utilização de equipamento idêntico construído em Santa 
Bárbara de Padrões. 
 
Referindo-se depois à reorganização de serviços, hoje aqui aprovada, manifestou a sua 
dúvida quanto à votação específica ou não do estatuto remuneratório referido na proposta 
aprovada pelo executivo municipal, por entender que a mesma devia ter sido votada à 
parte e não na globalidade. 
 
O Sr. Presidente da Câmara lembrou que a proposta ao ser aprovada é o na integra do seu 
conteúdo, e teria sim de ser votada separadamente se o pedido apresentado pelo executivo 
tivesse sido desdobrado em duas propostas. 
 
Interveio ainda o Sr. Vogal e Presidente da Junta de Freguesia de Entradas, António José 
S. Jerónimo, a propósito da intervenção do Sr. Manuel António Domingos acerca da 
reparação das ruas, lembrou que se o mesmo comparecesse às sessões da Assembleia de 
Freguesia teria ficado sabendo que no Orçamento aprovado para o próximo ano está 
inscrita uma verba para pavimentação das Ruas da Horta e Jacinto Manuel Faleiro. 
 
O cidadão Manuel António Domingos interveio ainda afirmando que de facto não 
frequentava as Assembleias de Freguesia sendo que a razão de não o fazer é porque 
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confia inteiramente naquele Órgão e daí não estar nada preocupado que hajam eventuais 
deslizes, e daí virar-se mais para a atividade do executivo municipal. 
 
APROVAÇÃO EM MINUTA: 
 
Desta reunião se lavrou minuta, aprovada, por unanimidade, da Assembleia e assinada 
pela respetiva Mesa para que produza efeitos imediatos. 
 
ENCERRAMENTO: 
 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual para constar se lavrou a 
presente ata que vai ser assinada pelo Presidente da Assembleia e pela 1ª. Secretária da 
Mesa, nos termos do artigo 92º. do Decreto-Lei nº.169/99, de 18 de Setembro, 
republicada com a Lei nº.5-A/2002, de 11 de Janeiro. 
 
 
 
 


